
BAS: III 

KEGIATAN PERDAGANGAN
 
di YOGYAKARTA 

111.1. PERKEMBANGAN PEROAGANGAN 01 DIY 

Perkembangan perdagangan ditujukan untuk menunjang Daerah Istimewa 

Yogyakarta sebagai pusat Pendidikan dan Kebudayaan, daerah tujuan wisata, pusat 

pelayanan perdagangan dan transportasi regional, serta perkembangan industri kecil. 

Selain itu sasaran umum sektor perdagangan ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan 

bahan pokok dan kebutuhan bahan penting lainnya, peningkatan jiwa wiraswasta, 

peningkatan dan pengembangan ekspor. 

Dalam rangka pengembangan dunia usaha telah diciptakan iklim sehat 

ditambah kemudahan-kemudahan sarana penunjang kegiatan promosi serta forum 

komunikasi antara KADINDA DIY, pengusaha nasional dan koperasi. 

Perusahaan-perusahaan di sektor perdagangan tersebut dapat dikelom- pokan 

berdasarkan finansial proyek yang mampu ditangani oleh suatu perusahaan. Berikut 

pembagian kelompok tersebut : 

Tabel 3 pemba ian klasifikasi perusahaan 
ii!iiilillil'iiliulii~'llilnliil!li'il!KlaSlfikBi····· ill!ii1ii1'Nifai"Pm''"'eltii{ R .}.",l.,.1"", ~~~u® ,llil,u ill,~., ......,........1..... "...... ••• .",,,,,,........... ..,.. ".,.",.""y...."..,,, """". P. .......
I A I Diatas 500 juta I 

81 250 - SOD juta 
82 100 - 250 juta 
C1 50 - 250 juta 
C2 20 - 50juta 
C3 Dibawah 20 juta 

Sumber: Kadinda tingkat 11 Prop. DIY Dattar rekanan mampu 

. 
Semakin berkembangnya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang 

perdagangan juga mengalami perkembangan baik dari segi kualitas maupun dari segi 

kuantitas. Untuk daerah Yogyakarta saja sudah ada sekitar 988 perusahaan yang 

dikelompokan pada tiga bidang usaha 12): 

12 Kandida tingkat II Prop DIY, daftar rekanan mampu. 
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1. Bidang usaha pemborongan 

2. Bidang usa1'1a I<onstruksl 

3. Bidang usaha Pengadaan barang dan jasa 

Perincian dari perusahaan-perusahaan yang ada di Kodya adalah : 

1.	 Bidang pemborongan 
Tabel 4 Perincian perusahaan di Kodya 

.··..,·.·,,"",:~i~i!i~:mii:;l!<Jasifikasi;.q",::i':,i;";i,:;+ 
A 21 Perusahaan 
81 39 Perusahaan 
82 54 Perusahaan 
C1 52 Perusahaan 
C2 62 Perusahaan 
C3 116 Perusahaan 

.':;:::!i:!'WMlAH ...";';"",:i':.",.~.: "":i','!!:' 344'·PetUSahaan'"'' ... 

2. Bidang konstruksi 

Tab~/"~k~~rincian klasifikasi perusahaan bid. Konstruksi. 

Pt. I 10 Perusahaan 
8 I 9 Perusahaan 
C I 23 Perusahaan 

';.:-.;;;-.I~~:;~~Jii~;!~u~1~Otv"LAH:A~i!1~~'~~~?f~~I~!~~~~~;r4~sab8an::1,j~i;j~~::~:'~'" 

3. Bidang pengadaan barang dan jasa 

Tabel 6 rincian klasifikasi 
. ,:,.:j:~:'.;:~:~,:~,ll:,i!liU;i,~:f(las··: 

A 
81 
82 
Cl 
C2 
C3 

I 49 Perusahaan 
I 87 Perusahaan 
I 88 Perusahaan 
I 108 Perusahaan 
I 255 Perusahaan 

~":~·:::::~;::;,~;!i1!i~!~i:!~r~i1~~ijmlan ·.·::5:::~~1~~~~!1:t~:W·t~:~~~;::':;I~~~T::596:: PerusahdN~~!': 

Selain itu para pengusaha tersebut di atas telah membentuk berbagai 

organisasi usaha niaga yang telah terdaftar di Departemen Perdagangan Propinsi DIY 

antara lain: 

a) HISWANA MIGAS = ( Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas) 
b) GPBSI = ( Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia) 
c) GAPENSI =(Gabungan Pelaksanaan Konstruksi Nasionallndonesia ) 
d) APINDO = ( Asosiasi Pengusaha Indonesia) 
e) HIPMI = ( Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) 
f) HIPPI =(Himpunan Pengusaha Putera Indonesia) 
g) APN = ( Asosiasi Persero Niaga ) 
h) KUKMI =( Kerukunan Usahawan Kecil dan Menengah Indonesia) 
i) SPS = ( Serikat Penerbit Surat Kabar ) 
j) lKAPI =( Ikatan Penerbit Indonesia) 
k) GAPOPIN = ( Gabungan Pengusaha Optik Indonesia) 
I) IWAPI =( Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia) 
m) API = ( Asosiasi Pertekstilan Indonesia) 
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Data di atas merupakan organisasi-organisasi besar yang telah berdiri dan 

terkoordinasi dengan baik, namun selain itu masih terdapat organisasi-organisasi niaga 

ked1 yar 19 beltlm reToemCIR dalam suatu organlsasimisafnya saja usaha-usaha industri 

kecil yang menghasilkan barang-barang cindera mata. ApaJagi dari data yang ada 

ternyata ada peningkatan proporsi permintaan barang-barang cinderamata dari 21,59 % 

atau pada peringkat ke /I pada tahun 1992 menjadi 36,99 % atau pada peringkat I 

ditahun 1995.Di kota Yogyakarta memiliki banyak unit-unit usaha. 

Tabel 7 : Data kuantitas berdasarkan daerah dan cabang industri 
II' No,·F;;il;:;O.AEAAlHi;:!mi~liiwiF':':·';$.E~ifil!I:~: ..·I:'''''·;i;::I::;::;i~NmlJi
II 1 :J1$~d~a Yk'''' I .' 29'" I .. ..... . .695 

II 2 I Bantul I 58 3.030 
II 3 I Kulon Progo I 60 I 3.275 
II 4 I Gunung Kidul 50 I 1.298 
I~ Sleman I 44 2.848 

Sumbar: Informasi Sentra Indust(i Kecil Prop. DIY 1995. DiMS Petindustrian DIY
 

Tabel 8: Indutri kerajinan di DIY berdasarkan cabang industri
 

i:~;l~nNo::,i{~}lj?'ii~~~jt!~~liift~~~,f!!fi!1:i;:;F:I~:iti!Ii~~ill§e:NTRA·.,";if,i\i!Miim~iiit~t~71)I'iIF~i'!~S~!ifA.' 
Pangan 68 3.918 

I logam I 16 I 443 ~ 

111.2. PERMASALAHAN SEKTOR PERDAGANGAN 01 DIY 

a.	 Pemasaran barang-barang perdagangan, hal tersebut disebabkan kurangnya 

komunikasi dan penyebarluasan informasi. Akibatnya banyak pengusaha termasuk 

eksportir kurang mampu menganalisa pasar. 

b.	 Promosi untuk industri menengah dan besar belum mendapat tanggapan dari 

investor. Hal ini dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana yang ada. 

Akibatnya usaha ini kurang menarik perhatian ( dilihat dari aspek perluasan pasar ). 

Sebenarnya pihak pemerintah telah banyak melakukan kegiatan rutin yang 

berhubungan dengan kegiatan promosi dengan mengikutsertakan pihak swasta guna mencari 

peluang pasar dan hal tersebut merupakan salah satu program kerja dari Kanwil 

Perdagangan dan Industri Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengatasi masalah promosi 

tersebut. Hal ini masih didukung lagi dengan kegiatan intern yang dilakukan berbagai 
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pengusaha swasta yang tergabung dalam suatu organisasi dunia usaha berupa keaiatan 

pameran dan promosi di berbagai tempat. Walaupun kegiatan promosi pemerintah dan swasta 

bellim meA~i Mssil yang optimal at<an tefaprsuaah terdapafKeterkaitan yang positif. Hal 

tersebut di atas tentunya akan membantu kegiatan promosi dan pameran, apabila didukung 

oleh sarana yang baik. Sedangkan tempat yang biasa digunakan selama ini kurang memenuhi 

tuntutan dan dirasa kurang mendukung kegiatan pameran yang ada di Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

111.3.	 PAMERAN PERDAGANGAN 

111.3.1.	 Pengertian 

Suatu kegiatan komunikasi untuk memperlihatkan barang dan jasa secara 

..	 langsung kepada masyarakat umum baik yang pernah dilihat maupun yang 

belum, guna menambah wawasan, ifmu pengetahuan dan hiburan. 13) 

111.3.2. Falsafah Dasar 

Falsafah dasar ditumbuhkan dari hakekat pameran sendiri adalah merupakan 

kontak komunikasi visual melalui tahapan, pengamatan, pengenalan, imajinatif, 

secara emosionil maupun rasionil, dengan dasar penghayatan yang mempunyai 

karakter komunikatif rekreatif, intim, dinamis, bebas terarah, yang tercermin 

dalam ungkapan fisiknya. 

111.3.3.	 Bentuk Kegiatan 

111.3.3.1. Kegiatan Utama 

A.	 Barang Yang Dipamerkan 

Ditinjau dari barang yang dipamerkan maka kegiatan dibagi: 

a) Pameran Utama 

Kegiatan pameran yang penyelengaraannya memasukkan 

bermacam-macam barang dari beberapa perusahaan yang 

pelaksanaannya dalam waktu yang bersamaan. 

b) Pameran Tunggal 

13) POERWODARMINTO. WJS., Kamus Umum Bahasa Indonesia. Perum Balai Pustaka, Jakarta, 1986 
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Pameran yang penyelenggaraannya memasukkan satu atau 

beberapa jenis barang dari satu perusahaan saja. 

cJ Pameran Khusus 

Pameran yang penyelenggaraannya memasukkan satu jenis 

barang saja, diikuti oleh beberapa perusahaan lain. 

B. Transaksi Penjualan 

Ditinjau dari transaksi penjualan produk yang dipamerkan dan 

dipromosikan dapat dibedakan menjadi dua cara : 

a. Cara Konvensional 

Adalah pameran dan promosi yang tidak menjual-belikan barang

barang yang dipamerkan secara langsung, artinya pengunjung 

dapat secara langsung membeli dan membawa barang yang 

dipamer dan dipromosikan. 

b. Cara Modern 

Adalah pameran dan promosi yang tidak menjual-belikan produk 

secara langsung. Artinya transaksi dilakukan lewat pesanan atau 

kontrak atas barang yang dipamerkan dan dipromosikan. Jadi 

kegiatan in; dapat dikatakan sebagai pameran dan promosi murni. 

C. Penyelenggaraan 

Ditinjau dari lamanya penyelenggereen, p~meran di bagi: 

a) Pameran Tidak Tetap 

- Pameran Kontemporer 

Kegiatan pameran yang waktu penyelenggaraannya sewaktu

waktu atau tidak tetap setiap tahunnya. Waktu 

penyelenggaraannya relatif singkat ( beberapa hari ), biasanya 

disesuaikan dengan peringatan tertentu, hari-hari besar atau 

tema-tema tertentu yang diciptakan oleh pihak penyelenggara. 

- Pameran Berkala 
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I Kegiatan pameran yang waktu penyeienggaraannya berkala 

tetap tiap tahunnya misalnya diselenggarakan selama satu 

rnTnggo hap tahannya arau enamoulan seRaIraan sebagainya. 

b) Pameran tetap 

Adalah pameran dan promosi yang sifatnya tetap, biasanya berupa 

sebagai showroom, pada kegiatan ini waktu sewa atau kontrak 

ruangnya berdasarkan jangka waktu yang lama, tanpa terikat oleh 

peristiwa-peristiwa tertentu dan lebih didasarkan kepada keinginan 

untuk meningkatkan promosi produk industri dan perdagangan. 

111.3.3.2. Kegiatan Penunjang 

Secara umum program kegiatan penunjang dibagi menjadi : 

A.	 Program kegiatan peresmian 

Merupakan acara resmi yang diselenggarakan sebagai pembukaan suatu 

kegiatan pameran tertentu. Acara ini biasanya dilakukan di dalam atau di luar 

gedung sesuai permintaan pihak penyelenggara. 

B.	 Program kegiatan pertemuan 

- Seminar::) pertemuan tatap muka antara kelompok usaha yang mempunyai 

andil dalam suatu bidang usaha tertentu dengan mendatangkan beberapa 

tokoh yang terkait dengan dunia usaha, industri dan perdagangan. 

- Diskusi Panel::) yakni pertemuan tetap yang diikuti oleh beberapa utusan 

dar; berbagai perusahaan terkait, membahas suatu masalah yang 

menyangkut dunia industri dan. perdagangan untuk mendapatkan jalan 

pemecahan dan biasanya mengundang departemen terkait. 

- Ceramah ::) yakni presemtasi formal mengenai kemajuan di bidang industri 

dan perdagangan, disertai dengan tanya jawab. 

C.	 Kegiatan Peserta 

Kegiatan yang mengikutsertakan seluruh peserta pameran. Acara ini 

merupakan sarana tukar pikiran, misalnya acara jamuan makan bersama, 

diselenggarakan oleh pihak penyelenggara untuk seluruh peserta pamer 

D.	 Kegiatan Pelayanan 
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d) Kelompok Kegiatan Peiayanan Pameran dan Promosi 

- Kegiatan pergudangan => kegiatan pengumpulan barang keperluan 

t<'e-glatan pameran mlsalnya: panll penyekat ruang, peralatan lighting, 

sound system dan sebagainya. 

- Kegiatan bengkel => kegiatan ini dilakukan jika suatu kegiatan pameran 

memerlukan tempat khusus pembuatan suatu roduk. 

- Kegiatan bongkar muat => kegiatan ini biasanya dilakukan pada saat 

persiapan dan akhir dari acara pameran. Untuk kegiatan ini 

memerlukan peralatan dan area tersendiri. 

b) Kelompok kegiatan pelayanan umum
 

- Parkir
 

- Lavatory
 

-Ibadah
 

- Dapur dan konsumsi.
 

c) Kelompok kegiatan pelayanan teknis.
 

- Kegiatan penyediaan tenaga Iistrik.
 

- Kegiatan pengadaan sarana telekomunikasi
 

- Kegiatan pemeliharaan barang-barang berserta fasilitasnya.
 

- Kegiatan penyediaan sarana sound system dan AC.
 

- Kegiatan penyediaan dan pembuangan air.
 

•	 Program kegiatan penunjang khusus 

Karena besarnya potensi kerajinan di DIY maka gedung pamer ini 

juga memasukkan sentra-sentra industri kerajinan. Sentra industri di DIY 

dibagi menjadi 4 kelompok. potensi terbesar adalah industri keeil yakn; 76.600 

unit usaha dan 76.489 unit uasaha diantaranya adalah industri kerajinan atau 

sekitar 99,7 %. Selebihnya aneka industri 95 unit usaha. Indistri kimia dasar 

dan industri mesin dan logam sebanyak 10 unit usaha.
 

Tabel : 9 Penvebaran Dotensi industri di DIY
 

IKD 
2 I IMLD I 3 I 1 I 0 I 0 I 6 I 10 
3 I AI I 43 I 10 I 1 I 2 I 39 I 95y IK 

JUMLAH 
I 5.259 

5.305 
1 17.343 

17.356 
1 20.625 

20.626 
I 18.893 

18.898 
I 14.369 

14.415 
I 76.485 

76.600 
Laporan tahunan Kanwll Perlndustrian DIY. 
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Dengan potensi jumlah industri kerajinan diatas, maka sumbangan 

sektor industri in 

sektor pertanian dan perdagangan. Selain potensi berdasarkan hasil kegiatan 

industri, maka berdasarkan perkembangan sentra industri kecil terdapat 259 

sentra yang tersebar di lima Dati II ( tabel 7 ). 

Selain kegiatan penunjang khusus diatas, gedung pamer ini juga 

memanfaatkan kegiatan koperasi industri kecil dan kerajinan ( Kopinkra ), 

Tabel10: Perkembangan Kopinkra di DIY 
k:;j~~;NQ1i!Wi::'t'i~li1mtmi:m[:~:"~;;:~~~u:miii1~Ui:i!iiiimiii~iWti~m!i~~i:i~:;:~i:';i::':,··~·; ;;:,;;:; ::;.'i:::i:i;:,;:':: -:·p~.er:J"!i:~:;;;?~,~::~:1'!!!t~:W~mi:lli:ii:!:iI;:;':n@;0i;8:i:!D::~mmt~m;:;i!i~:'1it;wi:Jmti;iti;1 

. _ ,;... '- ....,..E ..._. .".;.;"•. (.... _ ..-..•._ .. ,•.;.......-.,.,[ ..,.,.- a. .':,...~·.•.• '._t
 

) 1 I Pengolahan pangan I 1 I 4 I 4 I 5 I 9 I 23 I 
I 2 I Sandang & Kulit I 10 I 4 I 2 I - I 2 I 18 I 
I 3 I Kimia & B.Bangunan I 1 I 4 I 7 I 1 I 6 I 19 I 
I 4 I Kerajinan & Umum I 4 I 7 I 2 I 5 I 6 I241 
I 5 I Industri logam I 1 ) 3 1 I 2 I 2 I 9 ) 

I JUMLAH I 17 I 22 I 16 I 13 I 25 I 93 I 
Sumber laporan tahunan Kanwil Perindustrian Prop: DIY 

Penjelasan diatas merupakan program-program untuk meningkatkan 

produktifitas fasilitas pamer perdagangan ini. Program penunjang lainnya adalah 

dengan melihat aspek komersial sarana lain. Aspek itu antara lain: 

- Aspek fungsional 

Sebagai fasilitas komersial fasilitas ini membutuhkan frekuensi pengunjung dan 

penyewa yang banyak, untuk itu fasilitas ini tidak hanya digunakan sebagai 

fasilitas pamer dan promosi saja namun dilengkapi dengan sarana-sarana yang 

menunjang fungsi, selama sarana tersebut dapat diatur menjadi satu kesatuan 

operasi. 

• Aspek ekonomi 

Pengertian ekonomi pada fasilitas ini ditentukan oleh kedekatan faktor pengaruh 

ketersediaan dan kebutuhan. Dalam perencanaan dan perancangan fisik 

pendekatan faktor pengaruh ketersediaan dan kebutuhan dilakukan dengan:
 

- Perencanaan lokasi yang tepat.
 

- Perencanaan fasilitas yang sesuai dengan sasaran penyewa.
 

- Menyediakan sarana-sarana penunjang yang bercitra komersial.
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- Penggunaan teknologi konstruksi dan perancangan yang dapat memberikan 

kenyamanan dan hemat energi. 

111.3.3.3. Kegiatan Pengelola 

Yakni kegiatan yang dilakukan oleh pengelola bangunan, kegiatan ini dapat 

dikelompokan menjadi 2: 

A.	 Kegiatan ekstern berupa kegiatan: 

a. Mempromosikan gedung pameran berserta fasilitasnya 

b.	 Mengadakan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan terkait 

contoh : biro perjalanan, perhotelan, profesional exhibit organizer dan 

lain-lain. 

B.	 Kegiatan Internal berupa kegiatan : 

b. Mengadakan rapat Intern. 

c.	 Memberi pelayanan informasi calon penyewa. 

d. Menjaga keamanan dan ketertiban di dalam maupun luar gedung. 

e.	 Menyediakan kesekretariatan bagi pihak penyelenggara. 

111.3.3.4. Kegiatan Penyelenggara 

Kegiatan yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pamer yang 

merupakan kegiatan pelengkap dari suatu aktifitas pameran secara kese- luruhan 

dan dilakukan sesuai jadwal yang telah direncanakan. Meliputi: 

A.	 Pembuatan Komite Pengarahan.
 

Yang memiliki tugas:
 

a. Menentukan maksud dan tujuan diadakan kegiatan pameran dan promosi 

tersebut dan selanjutnya dipergunakan sebagai dasar rencana selanjutnya. 

b.	 Memperlihatkan jumlah peserta dengan kriteria yang dapat dipergunakan 

antara lain: 

-	 Jumlah peserta pada kegiatan pameran dan promosi yang serupa 

terdahulu 
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- vVaktu yang tersedia untuk mempromosikan pameran dan promosi 

tersebut. 

eara tal'ik4:ei i ipal f=kolaietl1patpenyete-n-g-garaan 

c.	 Menyusun acara keseluruhan, pada umumnya terdiri dari : 

- Pertemuan teknis 

- Pameran/promosi ; merupakan kegiatan utama dari keseluruhan kegiatan 

yang ada. 

- Pertemuan; berupa seminar, meeting, diskusi, ceramah atau sarasehan 

yang biasanya berkaitan dengan tema pameran atau pertemuan 

evaluasi penyelenggaraan yang sedang berlangsung antara pihak 

penyelenggara dengan peserta pameran. 

- Kegiatan peserta ; merupakan acara yang mengikutsertakan seluruh 

peserta pameran dan promosi. Acara ini dapat merupakan acara 

resepsi resmi yang diadakan oleh pihak penyelenggara maupun oleh 

pihak pejabat pemerintah setempat ataupun acara tidak resmi dimana 

diperoleh tukar-menukar gagasan, lobbying dll. 

- Menentukan layout lokasi diadakanya kegiatan pameran dan promosi 

termasuk didalamnya pemantauan terhadap fasilitas akomodasi yang 

terdapat pads lokasi kegiatan tersebut. 

- Penentuan jadwal kegiatan.
 

- Penyusunan anggaran sementara.
 

B.	 Pembentukan Organisasi Pelaksanaan 

Struktur organisasi terdiri dari : 

a.	 Komite pelaksanan 

Terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, ketua masing-masing sub 

komile. Komite ini merupakan satu-satunya badan pengambil kepulusan 

untuk semua bidang. Tugas dan tanggung jawabnya : 

-	 Bertanggung jawab dan mulai melaksanakan kebijak- sanaan seperti 

yang telah ditentukan oleh komite pengarah. 
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- Membuat suatu rencana singkat serta tertuiis mengenai kegiatan dari 

sekretariat dan karyawan sub komite lainnya. Mengawasi pekerjaan 

seRretarraf 

- Memberi rekomendasi atas usaha-usaha dad sub komite lainnya, 

mengesahkan bila mana perlu dan mengecek bahwa hal-hal tersebut 

dilaksanakan dengan benar. 

- Memimpin dan menerima loporan-Iaporan perkembangan dari masing

masing sub komite. 

- Bertanggung jawab atas bidang protokol. 

Mengkoordinasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan 

kegiatan pameran yang sedang berlangsung. 

- Mengawasi kegiatan pemasangan dan pembongkaran stand pamer. 

b.	 Kesekretariatan 

Dibutuhkan kantor tersendiri yang digunakan sebagai alamat 

kesekretariatan pamer, dan biasanya ditempatkan berdekatan dengan 

tempat kegiatan pameran. Seandainya hal tersebut tidak dilakukan maka 

koordinasi dari seluruh kegiatan akan sangat sukar. 

Tugas-tugas dari bidang kesekretariatan : 

• Menerima dan menanggapi semua surat, telepon, telex, facsimile yang 

masuk. 

• Menjaga agar semua file terawat dengan baik, yang berisi cat2ltan dan 

surat menyurat komite pelaksanaan. 

• Mengurus rekening	 bank, mendepositokan uang yang diterima dan 

menyimpan catatan laporan keuangan. 

• Menyediakan sarana akomodasi bagi peserta pamer. 

• Menyiapkan tanda pengenal bagi peserta pamer. 

• Menyiapkan segala informasi kepada pada peserta. 
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111.3.4. Identifikasi Macam Produk Pameran 

Menurut Prof. Soemitro Djoyohadikusumo terdapat tiga jenis industri 

teknologi ditinjau dari kepentingan ekonomi secara umum : 

1.	 Industri Teknologi Maju 

a. Teknologi Industri Mesin-Mesin Produksi 

b. Teknologi Industri Mobil dan Motor 

c. Teknologi Industri Mineral 

1.	 Industri Teknologi Adaptif 

Yakni teknologi industri menengah yang ditujukan untuk menanggulangi 

masalah-masalah papan, sandang dan pangan. 

2.	 Industri Teknologi Protektif 

Yakni teknologi industri yang ditujukan untuk pemeliharaan, perlindungan 

dan pengawasan sistem ekonomi dalam menerapkan teknologi maju 

maupun adaftif. Asas dari industri teknologi protektif berkisar pada aspek 

konservasi, restorasi dan regenerasi sumber daya. 

Mengacu pada pembagian tersebut di atas, maka meteri pameran dapat 

dikelompokan menjadi : 

1.	 Pameran Industri 

A.	 Industri Berat terdiri dari : 

a.	 Mesin-Mesin Industri 

Menampilkan materi mesin angkutan dan alat-alat transportasi yang 

meliputi motor, mobil, dan lain-lain. 

b.	 Barang-Barang Elektronik 

Menampilkan mater; barang-barang elektronik, dan komunikasi yang 

meliputi alat komunikasi ( telephone ), barang-barang audio video 

termasuk software pelengkapnya ( seperti CD, kaset dll ), barang

barang komputer termasuk software dan hardware, peralatan-peralatan 

Iistrik rumah tangga. 

28
 



B. Industri Sedang 

Terdiri dari barang-barang Furniture. yakni pameran yang menampilkan 

mater! bararrg-oarang furmture dan keper1uan rumah tangga. 

C.	 Industri Ringan 

Terdiri dari barang-barang hasil kerajinan rakyat atau kerajinan tangan yang 

bersifat tradisional. Meliputi : barang-barang souvenir dari bambu, batik cap, 

rancak gamelan, ukiran, rotan, kayu, kulit, logam, perak dan lain-lain. 

2.	 Showroom Jasa Perdagangan 

Fasilitas ini disewakan oleh pemakai untuk digunakan sebagai kantor 

komersial, sebagai pusat informasi dan promosi dari jenis kegiatan komersial 

dibidangnya. Kantor komersial tersebut antara lain: 

A.	 Kelompok bidang pemborongan 

Yakni kegiatan pameran yang melibatkan badan-badan usaha yang 

bergerak dalam bidang pemborongan, sarana dan prasarana fisik 

(konstruksi bangunan). Lebih banyak memberikan informasi pada umumnya 

tentang proyek-proyek yang telah, sedang dan akan dilaksanakan. 

Biasanya kegiatan semacam ini dikoordinasi oleh suatu asosiasi pengusaha 

yang bergerak dalam bidang pemborongan semisal Gapensi dan lain-lain. 

B.	 Kelompok bidang konsultasi 

Untuk bidang ini telah banyak memasukan berupa jasa layi:lnan konsultasi 

kepada masyarakat yang membutuhkan baik itu berupa jasa konsulatasi 

teknik, hukum, perpajakan, kesehatan Iingkungan, dan lain sebagainya. 

Seperti halnya pada bidang pemborongan, maka kegiatan ini biasanya 

dikoordinasi oleh suatu asosiasi pengusaha bidang konsultasi atau 

penyelenggaraanya bersama-sama dengan asosiasi pengusaha dibidang 

pemborongan yang saling terkait. 

C.	 Kelompok bidang pengadaan barang dan jasa lainnya 

Pada kelompok ini lebih banyak bermaterikan produk keperluan sehari-hari. 

Sedangkan untuk penyelenggaraannya dikoordinasi oleh suatu organisasi 
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para pengusaha distribusi maupun para pengecer dan biasanya juga 

diselenggarakan sehubungan dengan suatu peringatan atau momentum 

untut< lIIernperirrgatrsuatu penstlwa pentlng. 

111.3.5. Perkembangan Pemeran di Yogyakarta 

Pengusaha-pengusaha yang ada di Yogyakarta dewasa ini semakin 

sadar akan arti penting suatu promosi dalam bentuk forum pameran. Hal ini 

terlihat semakin meningkatnya kegiatan pameran perdagangan di Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Hal ini didukung oleh kesadaran para pengusaha untuk 

memasukan agenda kegiatan dan dana promosi kedalam biaya kegiatan 

pameran, walaupun belum terdapat angka yang pasti dan seragam dalam 

penyediaan biaya untuk promosi seperti halnya yang telah dilakukan 

perusahaan-perusahaan di luar negeri ( beberapa kota telah melakukan hal 

yang sama). Hal ini karena kebanyakan perusahaan di Indonesia dalam 

penyediaan anggaran menggunakan metode semaunya ( menetapkan 

anggaran berdasarkan perkiraan kemampuan mereka ). 

Diperkirakan rata-rata perusahaan di Daerah Istimewa Yogyakarta 

mengeluarkan biaya 10 % - 20 % dari total penjualan dan dari angka tersebut 

sekitar 4% -9% digunakan dalam bentuk promosi penjualan. 14) 

Biasanya dana tersebut dipakal untuk biaya sews tempat, brosur, 

akomodasi dan biaya administrasi. Kebanyakan kegiatan pamer 

diselenggarakan dan dikoordinir oleh asosiasi perusahaan tertentu dan dlikuti 

oleh anggota asosiasi tersebut yang biasanya berhubungan dengan tema-tema 

tertentu. 

Ditinjau dari materi pamer, maka sebagian besar adalah materi yang 

berhubungan dengan produk dari industri rakyat, barang-barang kebutuhan 

sekolah dan rumah tangga. Hal ini dikaitkan dengan potensi kota Yogyakarta 

sebagai kota budaya dan kota pendidikan, sehingga para pengusaha baik dari 

141 T.SUMARTOYO, 14943/ TAt Pusat Pameran Hasillndustri Oi Yogyakarta 
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dalam maupun dari luar kota Yogyakarta merasa berkepentingan dengan 

konsumen di kota ini. 

111.3.5.1. Wadah kegiatan 

Gedung pamer perdagangan di Yogyakarta ini akan dikerola 

sepenuhnya oleh badan swasta. Sedangkan lingkup I cakupan 

kegiatan direncanakan secara profesional bertaraf: 

a. Regional = memiliki ciri kedaerahan dan ditujukan untuk melayani 

Iingkup kawasan tertentu saja. 

b. Nasional = mengikutsertakan perusahaan-perusahaan daerahl 

propinsi lain sehingga pameran ini sangat strategis sebagai ajang 

informasi dan komunikasi bisnis antara pengusaha dari berbagai 

bidang usaha. 

Kegiatan penting selain pameran adalah terbinanya 

hubungan yang baik antara masyarakat pemakai dengan pengusaha 

sebagai produsen barang perdagangan. Karena pameran dan promosi 

merupakan bentuk kegiatan informasi perdagangan yang paling 

mengena pada konsumen. Untuk penyelenggaraan di kota Yogyakarta 

blasa dilakukan temporer di tempat-tempat umum seperti pusat 

perdagangan gedung serbaguna, lobby hotel dan lapangan terbuka, 

dengan bentuk stand yang non permanen, semi permanen, sampai 

yang permanen secara berka/a. Dimana pelaksanaannya dilengkapi 

dengan sarana penunjang. Sebelum masuk pada kasus fasilitas 

pameran di kota Yogyakarta terlebih dahulu akan dibandingkan 

dengan fasilitas pameran menutur Lawson Fred 1987. 

P1::.~@;:LAN'~rI i 

Pusat Pertokoan 

• Fungsi utama adalah Komersial 
• Piasa merupakan bagian dan ruang pertokoan 
• Pameran temporer di piasa I mall 

gambar 1 : Pusat pertokoan 
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gambar 2 : Pameran di hotel-hotel 

Al:::OMODASI 
Hotel-Hotel 

• Fungsi utama akomodasi 
• Exhibition room bagian dan fasilitas 
• Pameran temporer pada ruang pamer p£=~I;. 

:.::::::::::::::;:::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Gedung Pameran 

• Fungsi utama pameran 
• Didukung oleh fasilitas penunjang komersial 
• Pameran tetap dan terkadang tidak tetap 

r+ RG p/IJV1m 

1K1 
4fA).VDJUN~0 

ffHiJbRI/Js" Di gedung khusus Sumber Conference, Exhibition Facility, Fred Lawson 

111.3.5.2. Fasilitas pameran dan promosi perdagangan di Yogyakarta 

Pameran sebagai media informasi dan promosi perdagangan 

di Yogyakarta biasanya dililelenggarakan secara temporer di pusat~ 

pusat pertokoan ( Galena Mal" Malioboro Mall, Ramai Dept. Store ), 

Bangunan Serbaguna ( Mandala Bhakti Wanitatama, Taman Budaya, 

Graha Sabha Pramana UGM, Sport Hall Kridosono, Gedung 

Pamungkas), Hotel-hotel ( Ambarukmo, Garuda DII ) dan ruang-ruang 

terbuka ( Alun-Alun Utara, PIasa Benteng Vredeburg, PIasa hotel 

berbintang, Lapangan Kridosono ) 

Dengan melihat kondisi umum fasilitas-fasilitas diatas. dapat 

diidentifikasikan secara umum menjadi tiga (3 ) jenis penyelenggaraan 

pameran berdasarkan kegiatan yaitu : 

A. Pameran yang diselenggarakan pada fasilitas Khusus. 

Bangunan disediakan memang untuk penyelenggaraan berbagai 

kegiat-an, termasuk pameran dagang dengan lokasi di distrik 

32 



bisnis dengan kegiatan pameran yang bersifat temporer dan 

memiliki sasaran tertentu. (Gambar 1. ) 

g. Pamel'8fl=-----'yat'lg diselenggal aka, I d1ruangteftufup Dengan 

memanfaatkan volume kegiatan lain seperti kegiatan perdagangan 

di lobby dan atrium pusat perbelanjaan. Penyelenggaraan 

pameran jenis ini bersifat eksklusif dan memiliki sasaran pasar 

golongan ekonomi menengah keatas. ( Gambar 1.) 

C.Pameran yang diselenggarakan diruang terbuka seperti 

lapangan Alun-Alun Utara, Lapangan Kridosono, Piasa Hotel, 

PIasa Taman Budaya dan lain-lain. Pameran jenis ini bersifat 

umum dengan sasaran golongan masyarakat umum . 

• Ruang pamer khusus-HALL 
dengan fasilitas pendukung 

PAMI;.~ yang relatif lengkap 

ff I"t

• Pelaksanaan	 pameran 
sewaktu-waktu dan diadalan 
secara bersama-sama oleh 
beberapa perusahaan. ,. 

•	 Penyewaan gedung 
dilakukan untuk seluruh 
lantai bangunan 

Gbr 4 : Denah Bangunan Mandala Shakti Wanitatama 

...... 
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Gbr 5: Denah Malioboro Mall Yogyakarta 

\ ) ..•	 Sirkulasi umum dari pengunjung 
malioboro dapat melihat langsung 
kedalam bangunan yang sedang 
melakukan aktifitas pameran 

• Ruang pamer ini terkesan	 • Posisi atrium sangat mendukung aktifitas 
eksklusif, karena tertutup ( untuk kegiatan pameran . Pengunjung yang akan 
kalangan tertentusaja . keluar dan masuk pusat perbelanjaan ini 

selalu melintas di atrium ini. 

Hal yang dapat ditarik adalah : 
Selain dari pengunjung sendiri ( pengunjung bangunan pamer ini ) fasilitas komersial 
diharapkan dapat memanfaatkan pengunjung aktiifitas lain ( fasilitas pendukung lain 
). 
Untuk fasilitas khusus penyewaan lantai tidak dapat sebagian-sebagian. Untuk itu 
diper1ukan fasilitas pameran yang dapat disewa per kapling. 
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Gbr 6 : Alun-alun Utara Kraton Yogyakarta ( Skatenan • pameran out door) 

Hal yang dapat ditarik adalah Bahwa aktifrtas pameran out door biasa ditujukan 
untuk kalangan umum, oleh karenanya akan ramai dikunjungi banyak pengunjung dari 
berbagai golongan. Hal ini sangat cocok untuk bangunan pamer yang membutuhkan 
tingkat frekuensi pengunjung yang tinggi ( misi komersial ). 
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Beberapa aspek yang harus diperhatikan sebelum penyelenggaraan pameran ( 

Carmel, 1962 ) : 

a.	 ~engunjung=n;asaran konsumen yang akan dicapai. 

b.	 Barang pamer ~ diperagakan secara dua dimensi atau tiga dimensi. 

C.	 Disain dan lay out ~ menetapkan ruang pamer baik secara keseluruhan maupun per 

stand, yang disesuaikan dengan jenis produk, tujuan pameran, dan elemen 

pendukungnya. Semua itu tergantung dari teknik presentasi dan penunjang ( back 

ground dan pencahayaan ) serta perencanaan sirkulasi umum dan area pengamatan 

Cara mempresentasikan produk mempengaruhi disain dan layout stand tiap unit 

antara lain: 

- Pameran luar ruang ~ pameran yang berada dibawah alam, dengan teknik presentasi 

disain memanfaatkan potensi alam ( cahaya, vegetasi, bentang alam-kontur, dan lain-

lain). 

- Pameran didalam ruang ~ pameran didalam ruang tertutup, dengan teknik presentasi 

disain memanfaatkan potensi estetika interior dan potensi back ground (dinding, lantai, 

plafon) dengan bantuan tata lampu. 

(IN DCOR )
(I 

I. 
. Ruang pamer In 

.. door 
Perenc801lifu>ameran 

(	 PLAzA 

memp.~!!iiifitiiiiQkan; 

!~~ 
! J~;mol:ltmlli8meran 

) ( S~~R ) -Erei 
- termaiii*il)8ck ground 

dan tata"eahaya 

INIX\?R 

·:-:mE~i~mm::· 
'::m::::'.:::::.:. . 

?:) 

~6..2*11, f~ q\-
S'~R 

OJf	 ~~ 

Gambar 7 cara rnempresentasikan produk 
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111.3.6. Studi komparasi dengan beberapa bagunan sejenis 

A. Bella Center, Copenhagen, Denmark 

Bangunan ini merupakan pusat promosi dan informasi 

perdagangan dengan kegiatan pameran temporer ± 25-30 kali per 

tahunnya dan dikunjungi tidak kurang dari 600.000 pengunjung pertahun. 

• Selain	 menggunakan 

bahan-bahan terpilih; 

pemasangan simbol

simbol secara ekspos 

dapat menarik minat 

dan perhatian 

pengunjung 

Gambar 8: Bella Center, Copenhagen, Denmark 

Penampilan cenderung berwajah komersial guna menarik minat 

konsumen yang dicapai melalui : 

a. 

b. 

Menggunakan teknologi tinggi pada bahan dan struktur sehingga 

berkesan modern. 

Tampak bangunan berkesan ramah, dengan menggunakan bahan 

transparan pada depan bangunan ( orang dapat melihat kedalam ). 
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c.	 Penggunaan elemen eksteriar yang semarak, ramai dan 

menggunakan bahan terpilih, serta memasangkan simbal-simbal 

seccrra eKspas. 

Untuk kegiatan-kegiatan yang memerlukan ruangan yang relatif 

luas seperti pameran, seminar, kanferensi, pertemuan diselesaikan 

dengan cara memakai struktur yang memungkinkan perletakan struktur 

pada bentang lebar sehingga tidak mengganggu aktifitas didalamnya 

(dengan frame space dan rangka baja ) 

Sirkulasi antar ruang dibedakan agar arus tidak saling 

mengganggu yakni dibagi ; 

a.	 Sirkulasi utama untuk pengunjung mudah dicapai dengan akses 

... 
jelas dan bebas hambatan 

b.	 Sirkulasi peserta kanferensi, bersifat terpisah dari pengunjung 

pameran, sehingga bebas dari keramaian. 

c.	 Sirkulasi barang dan service, mudah digunakan untuk bangkar muat 

barang, terpisah dari arus pengunjung. 

B. Me Cormick Place in the Like. Chicago USA 

Bangunan ini merupakan Fasilitas pameran dagang yang 

menyatukan fasilitas pramasi dengan fasilitas rekreasi ( danau ) sehingga 

ada nilai lebih dari fasilitas penunjang. Penampilannya kurang mendapat 

sentuhan karena mengejar penyelesaian struktur dengan atap datar 

rangka baja, massa bangunan tunggal persegi panjang yang relatif masif. 

Ruang-ruang dengan fungsi utama pamer berdimensi luas menyebabkan 

perletakkannya mendamanasi pada denah. Penataan ruang yang ada 

dimaksudkan agar bisa menampung segala macam praduk pameran 

sehingga f1eksibelitas ruang pamer merupakan ruangan luas dengan 

teknik display praduk yang tidak langsung disediakan ruang kanferensi, 

presentasi pramasi dan infarmasi. 
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111.3.6.1. Kesimpulan telaah bangunan 

Dari beberapa perbandingan bangunan pemeran diatas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa ternyata bangunan pameran lebih cenderung untuk 

menampilkan sosok komersial dengan menggunakan bahan-bahan teknologi 

tinggi yang berkesan modern. Bagian depan ( luar ) bangunan berkesan 

ramah menerima, hal itu dimaksudkan agar dapat menarik perhatian 

pengunjung. 
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Untuk ruang pamer kebanyakan diselesaikan dengan bentangan 

struktur yang luas (frame space dan rangka baja ) hal ini dimaksudkan agar 

ttdak rtlengganggu"'1<egratan tMatamnya. Dldalamnya atsediakan fasilitas

fasilitas pendukung untuk melengkapi aktifitas pengunjung yang beragam. 

Kesimpulan lain yang dapat diambil yakn; ; 

a.	 Fasilitas pamer dan promosi perdagangan dalam pengoperasiannya 

dilengkapi dengan fasilitas penunjang baik yang mendukung fungsi 

utama untuk kelancaran kegiatan dalam satu wadah, maupun fasilitas 

penunjang yang secara tidak langsung mendukung fungsi utama tetapi 

diperlukan untuk mendapat nilai lebih, antara lain dengan 

menggabungkan fungsi komersial dengan informasi edukatif yang 

"	 rekreatif. 

b.	 Fasilitas promosi dan informasi perdagangan cenderung berlokasi di 

pusat-pusat bisnis ( central bussines distric ). 

c.	 Ruang-ruang perlu direncanakan secara cermat sesua; dengan penataan 

modul dan tuntutan teknik presentasi produk masing-masing, agar tata 

ruang dapat ikut mendukung maksud penyampaian. Sehingga pada 

akhirnya akan dapat merangsang tindak lanjut konsumen dalam kegiatan 

perdagangan. 

d.	 Tampilan bangunan dan tata site menjadi perencanaan dan perancangan 

yang penting agar sebagai fasilitas komersial bangunan ini dapat 

menarik minat konsumen untuk datang. 
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