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PEROAGANGAN 01 YOGYAKARTA 

IV.1. KEGIATAN TERWADAHI 

IV.1. 1. Rencana wadah pameran perdagangan 

Fungsi dan kegiatan utama dari gedung pameran perdagangan ini adalah 

melaksanakan pameran, promosi dan penjualan secara tetap dan periodik 

yaitu: 

1.	 Memberi tempat secara fisik yang khusus dan permanen bagi hasil 

produksi yang dibedakan atas : 

•	 Oi dalam bangunan, bagi pameran tetap dan tidak tetap yang 

mempresentasikan produk yang membutuhkan perlindungan dari 

cahaya matahari langsung dan mampu menampung produk-produk 

andalan. 

•	 diluar I sekitar bangunan, dikhususkan bagi kegiatan promosi dan 

pameran periodik. 

2.	 Menampung hasil produksi perusahaan-perusahaan secara terpadu. 

•	 Menyediakan tempet dan layout stand sesuai dengan kebutuhan 

barang. 

•	 Penyediaan fasilitas dan sarana penunjang seperti lampu, 

pencahayaan, tata suara, dan pengkondisian udara ruang. 

•	 Pengaturan pola sirkulasi dan organisasi ruang bagi kegiatan 

pameran. 

3. Menawarkan I mempromosikan keunggulan hasil produksi . 

•	 Menyediakan fasilitas tempat pemasangan poster dan iklan. 

•	 sarana pusat informasi dan bursa produk industri. 
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4. Sebagai tempatjual dan beli 

• Menyediakan fasilitas kontak dagang pengunjung dengan 

pengasa1'la. 

• Pusat informasi perkembangan harga dan barang. 

• kegiatan pendukung seperti kantin, bank, 

5.	 Memperkenalkan hasil-hasil produksi perusahaan-perusahaan dari 

berbagai jenis produk ; 

a.	 Industri berat ( mesin-mesin ) mobil dan motor. 

•	 Barang-barang industri adaptif = Bahan-bahan konstruksi 

termasuk semen, garmen ( batik, kain ) dan bahan-bahan 

makanan olah. 

*	 Barang-barang elektronika = Produk-produk elektronika dan 

komunikasi meliputi alat komunikasi dan perlatan listrik rumah 

tangga. ( hard ware dan soft ware ). 

b.	 Barang-barang industri sedang = barang-barang furniture dab 

keperluan rumah tangga. 

c.	 Barang-barang ringan =Barang-barang hasil kerajinan rakyat yakni 

barang-barang sovenir dari bambu, kulit, batik, logam, keramik,dan 

patung. 

Sedangkan yang mendukung fungsi terwadahi pada gedung pamer 

perdagangan adalah : kegiatan yang dapat memberikan nilai tambah pada hasil 

produk seperti: kawasan bisnis yang ramai, masyarakat kampus yang dinamis, 

pusat-pusat hiburan, wisata. Dan yang terpenting dari latar belakang kegiatan 

pariwisata dan perekonomian, dapat saling menunjang satu sama lainnya. 

IV.1.2. Analisis Perkiraan Jumlah Pengunjung Kegiatan Pameran 

Jumlah penduduk Yogyakarta tahun 1996 adalah 3.413.887 jiwa dengan laju 

pertumbuhan 1,17 % per tahun. Untuk 10 tahun kedepan proyeksi 

pertumbahan penduduk dapat dicari dengan menggunakan rumus dan metode 

time series =P( 96 + n ) - P96 (1 + r )" 
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Keterangan : r =Prosentasi perkembangan penduduk rata-rata 

P96 =Jumlah penduduk tahun 96 

P (S6.:n) - JumJah penduduk tahun 96 + n tahun perkiraan 

n =Selisih antara tahun dituju dengan tahun dasar.( 96 ). 

Dengan demikian jumlah penduduk diy dalam jangka waktu 10 tahun adalah ; 

P ( 1996 + 10) =3.413.887 ( 1 + 0,0117 )10 =3.835.011 Jiwa 

Besarnya jumlah pengunjung suatu kegiatan pameran ditentukan oleh tingkat 

keseringan diadakannya pameran . Apabila jam buka pada setiap harinya 

rata-rata 9 jam ( 09.00 - 13.00 dan Jam 17.00 - 21.00 WIB ) rata-rata jumlah 

pengunjung domestik ± 3500 orang per hari dan pengunjung asing 50 orang 

per hari maka setiap jamnya rata-rata 394 orang per jamnya. 

Jika kenaikkan pengunjung 20 % maka jumlah pengunjung rata tiap hari 394

x 0,2 = 78,8 + 394 =472,8 orang perjam. Jumlah ini menyebar pada semua 

stand. 

Jam padat pengunjung biasanya pagi jam 10.00 - 12.00 dan sore 

17.00 - 20.00 sehingga rata-rata jam puncak dalam seharinya 2-3 jam. Untuk 

promosi jika rata-rata / hari jumlah jam buka diasumsikan sebagai jam kerja 

08.00-14.00 = 6 jam / hari atau sebagai pusat perbelanjaan dianggap mampu 

buka sehari 8 jam, maka dapat dinaikkan 2 jam / hari atau total satu bulan 

tambah jam buka menjadi 2 x 30 =60 jam / bulan. Untuk menampung jumlah 

pengunjung 20% maka jam buka dapat diperpanjang. 

•	 60 x 0,2 =12 + 60 = 72 jam / bulan 

•	 Jadi hari buka 72/30 + 8 jam =2,4+ 8 =10,4 jam 

•	 Maksimum orang bekerja / hari 6 - 7 jam / hari 

•	 Kemungkinan orang bekerja pada saat jam puncak atau kemungkinan 

bepergian ke pusat perbelanjaan dan hiburan sehari maksimum rata-rata 

9 jam / hari. 

Prospek perkembangan pengunjung dalam setiap kali diadakan 

kegiatan pameran dagang dapat dicari dengan terlebih dahulu mencari 

prosentase pengunjung pada tahun 1996 ( base year ) terhadap jumlah 
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penduduk yakni dengan rumus = jumlah pengunjung : jumlah penduduk x 

100% , maka prosentase jumlah pengunjung tahun 1996= 

r-465fh' 3:413.SS1 ) x 100"10"= 0, 12 "lo 

asumsi 10 tahun kedepan 20 % maka prosentase pengunjung tahun 2006 

adalah 0,12% + ( 0,2 X 0,12 % ) = 0,144 % 

maka jumlah pengunjung setiap kali diadakan pameran 2006 menjadi : 

0,144 % x 3.413.887 = 4916 orang. 

IV.2. SPESIFIKASI PRODUK 

IV.2.1. Macam Produk Industri di Yogyakarta : 

1. Industri makanan. minuman dan tembakau. 

2. Industri tekstil dan kulit. 

3. Industri kayu dan barang-barang dari kayu. 

4. Industri kertas, percetakan dan penerbitan. 

5. Industri kimia, dan plastik. 

6. Barang galian non logam. 

7. Barang dari logam, mesin dan perlengkapan. 

8. Industri pengolahan. 

Yang akan diinformasikan didalam gedung pamer perdagangan adalah: 

a. Produk	 komponen dan onderdil; dimasukkan dalam kategorr 

komponen produk setengah jadi masih berupa komponen-komponen 

peralatan ( masih setengah jadi ). 

b. Produk asli ; dimasukkan dalam kategori produk asli langsung jadi atau 

setengah jadi. 

C.	 Foto-foto ; masuk dalam kategori barang jadi meliputi foto-foto 

produk, proses produksi dan operasionalisasi. 

d. Miniatur ; masuk dalam	 kategori produk asH yang sekalanya besar 

sehingga tidak dapat dibawa keruang pamer misal miniatur kawasan ( 

mesin, peralatan bangunan ). 
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========~IV~.~2.~2~. ~D:im~e~n~s~i~p~rO~d~U~k=====================r
 
Dilihat dari dimensinya dapat diklasifikasikan dalam ukuran besar dan 

, 

" 

ukuraflkeeil. Untuk ukuran keeil dapat diwadahi dalam ruang tertutup 

(indoor ) sedang produk ukuran besar tidak dapat diwadahi didalam 

ruangan (eukup out door ), kalaupun dapat harus menggunakan hall yang 

luas ( out door tertutup ). 

TABEL 11: Dimensi produk pamerperusahaan 
i';::i;idEN!.S·~aODUK"iliiIT

Produk Asli 
: %ii:m:RANJANGii,f.A,fiJiiii 

... - 5,0 
:i'£!;~lEBAaL 

... - 3,0 
Komponen dan 

Onderdil 
I ... - 2,7 I .,. - 1,8 I .,. - 1,0 

Foto-foto 0,3 - 1,5 0,3 - 0,9 
Miniatur 0,3 - 2,5 0,2 - 1,2 0,1 - 0,6 

Dimensi produk secara rinei memang kurang bisa diklasifikasikan karena 

klasifikasi industri yang beragam, tetapi dari klasifikasi jenis produk display 

dapat ditabelkan seperti diatas dan perbedaan dimensi yang mencolok 

adalah produk besar dan produk kecil ( akan membedakan jenis 

peruangannya ). 

Selain produk industri perdagangan besar dan menengah diatas, 

dipamerkan juga barang-barang hasil kerajinan dari sentra-sentra industri'
 

( Kopinkra ) yang tersebar di lima Dati II sebanysk 259 unit. Dimensi dan
 

volume produk tersebut antara lain:
 

Tabe/12 : Dattar Dimensi Produk Pamer Ko inkra
 
Ij~~iij~ii~~~ !ii[ij~~~ljffi~~~Wl~~~~j111ij!~~
 

:~~~jf*t~~~r~'l~W,j~,iaarari
 
Vas bunga, perhiasan 

~f:f.~ 

. ·;'~'-'.cii 

l 

dinding, peralatan rumah 
tangga, bokor ulir, elemen 
dekoratif, keris, dsb. 

2 I Perak I Cincin, gelang, kalung, I 3 x 3 2 
aksesoris,dll 

3 I Tatah IWayang kulit, ukiran kulit, I 60x90 60
 
Sunaaing
 hiasan kulit, dsb 

4 I Ukiran Kayu I Kap lampu, topeng, patung, I 120x60 90 
relief, hiasan dinding, 
perabot dapur, furniture, 
mainan anak-anak ,dsb. 

5 I Anyaman IAlas tikar, tas, dompet, 240 
Mendong 

30 x 30 
sajadah, hiasan dinding, 
souvenir, dsb 

6 I Bambu I Kap lampu, kipas hiasan I 90 x 60 90 
diding fumiture krei bel 
mainan anak dsb 

7 I Batik I Pakaian, celana, dompet, I 60 x 90 120 
tas, sendal, kain, seprei, dsb 

lr~~~~,;/T;~t~

~~r:.::r$)
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8 Garmen Pakaian, celana, kain, - , I

90 x60 120 

9 Kulit Tas, dompet, sepatu, sandal, 
jaket, sabuk, gantungan 
1.."1"11"; rtc::n 

30x30 30 

10 Gerabah Kwali, 
patung, 
dsb 

kendi, gentong, 
tabungan, souvenir, 

60x60 120 

IV.2.3. Sifat dan karakter produk 

Sifat produk secara garis besar dapat dibedakan dalam dua jenis yakni dua 

dimensi dan tiga dimensi. Materi tiga dimensi memberi kesan meruang, 

dapat bersifat masif, berongga serta mengandung unsur panjang, lebar, 

dan tinggi. Sedangkan untuk materi dua dimensi hanya memberi kesan 

bi~ng	 dan hanya mengandung unsur panjang dan lebar. 

Karakteristik produk masing-masing dapat diklasifikasikan menjadi: 

a. Produk yang tidak bisa dipegang karena akan mengakibatkan kerusakan 

barang atau turunnya kuafitas serta untuk menghindari bahaya 

keamanan dari keselamatan barang dan konsumen, sehingga 

pewadahannya harus dalam ruang tertutup atau dijauhkan dari 

jangkauan pegunjung, tetapi masih dapat difihat dan diamati secara 

jelas. 

b. Produk yang bisa dilihat dan dipegang cendrung dipilah-pilah sehingga 

tuntutannya harus diletakkan diruang terbuka yang mudah dijangkau 

oleh konsumen. 

c. Produk yang harus diuji dan dicoba untuk meyakinkan konsumen, baik 

oleh petugas atau oleh konsumen, sehingga tuntutannya harus 

diletakkan pada ruang terbuka dan luas yang akan menarik perhatian 

konsumen, ataupun dalam ruang tertutup untuk demontrasi terbatas I 

maksud tertentu. 

Dari macam produk, dimensi produk, sifat dan karakter produk. mater; yang 

akan dipamerkan memifiki perbedaan dengan tuntutan karakteristik display yang 

masing-masing dapat diklasifikasi kedalam : 
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a. Diletakkan diruang terbuka. 

b. Diletakkan ditempat khusus terbuka.
 

.... ~e-mparRmISus transparan.
 

d. Digantungkan pada tempat terbuka. 

e. Digantungkan pada tempat tertutup transparan. 
, 

f.	 Dilakukan diruangan tertutup. 

IV.3.	 RUANG PAMER 

Pada umumnya kegiatan arus sirkulasi dan materi pameran merupakan 

dasar pertimbangan utama untuk menentukan dasar suatu ruangan pameran I stand. 

Ruang pamer harus memiliki fleksibelitas yang tinggi karena kegiatan pameran 

selalu berubah dan berhenti secara periodik atau setiap saat dan ruang pamer yang 

besar akan lebih banyak memberikan kebebasan, f1eksibelitas yang tinggi dalam 

penyusunan tata letak ruang pamer, sirkulasi maupun terhadap materi pamer itu 

sendiri. 

Penataan modul dan elemen pembentuk ruang pamer akan sangat menentukan 

panataan ruang-ruang pamer terutama untuk kegiatan pameran yang bersifat temporer. 

Ada ampat ( 4 ) type bentuk dasar dari ruang pamer I stand berdasarkan jumlah 

bukaannya guna pencapaian pengunjung : 

a.Ruang	 pamer dengan
 

terbuka pada satu sisi.
 tt~·j ....,..,.."".~.. 
b.Ruang pamer dengan /
 

terbuka pada dua sisi.
 i~..." ..·,.,·,·.::\\~"~;i~' 
c. Ruang pamer dengan ,:::,:,:::::::<?:;:~ ~:::::::::::: ..... 

;::/ ...~ :i!f:. 
terbuka pada Uga sisi ~\'.:f/Ni~i't..\~ i'::
 

d.Ruang pamer dengan !f!ift
 

terbuka pada empat sisi.
 

Menurut lawson ( 1987 ) mengenai aspek ~trencanaan dan perancangan 

gedung pameran dengan persyaratan secara rinci sebagai berikut : 
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a. Ruang pamer 

Kapasitas antara 3M2 x 3M2
( 9M2

) atau 15 M2 untuk ukuran pameran besar, ruangan 

gedtlng=ftet<sibeNtas trnggrr 2OUOlVf;a,---rroo stand - 3000 M7
, 150 stand. 

b. Elemen ruang 

- Lantai => untuk memberi kemudahan sirkulasi pengunjung lantai diberi bahan yang I 

menutupi permukaan, hal tersebut juga berguna untuk estetika. 

- Dinding => memperlihatkan unsur-unsur keamanan dan keselamatan dari bahaya 

kebakaran dengan memperhatikan sirkulasi udara dan menggunakan bahan 

pengkondisisan ruangan untuk kenyamanan ruang ( berkisar antara 23° C - 25° C 

dengan kecepatan sirkulasi udara 6 - 10 m' detik. 

- Langit-Iangit ruang pamer => tinggi langit-Iangit pada hall pameran ± 3,6M - 4,3M 

untuk mendapatkan keleluasaan dan kenyamanan ruang. 

--
• 

Gambar 11 : Elemen Ruang Pamer 

Selain aspek yang diutarakan Lawson diatas dalam perencanaan dan 

peracangan gedung pameran dagang dan pamer memperhatikan juga faktor pendukung 

display produk. 

Penataan display produk mempertimbangkan faktor fisik manusia sebagai 

pengunjung, yakni lama pengamatan I kekuatan mata untuk mengamati, dan batas sudut 
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pandang mata terhadap objek. Lama pengamatan tiap orang adalah relatif sehingga di 

asumsikan waktu pengamatan adalah. 

Objek---4ua=iilimeASi 1: ;, Iliellit 

- Objek tiga dimensi ± 5 menit 

Sedangkan kelelahan mata pengunjung akan dialami setelah mengamati ± 40 objek 

secara beruntun sehingga diperlukan ruang-ruang peralihan untuk menghilangkan 

kejenuhan. Arah sudut pandang pengelihatan untuk mata dengan objek pamer untuk 

pengamatan diam dan bergerak berbeda satu dengan yang lainnya 

Pengamatan diam, Pengamatan Pergerak 

8)0

\i)\- - - ~o - 

'.
" Gbr 12: Pengamatan mata. 

I 
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Rual1~ PClWle-y 
S'eVlola l<ec.iL 

f<:j Pe.~YYl~tzIn 
f?eVJc;1a St:dal1~ 
(3Amh) 

1 AYCfV1 (90 x I zo) 4>1"L 

(010 X L 2.) V\Il 

Gambar 13: Area pengamatan bends pamer. 

Kelelahan mata dialami tidak hanya setelah mengamati ± 40 buah objek 

pameran saja tetapi kelelahan juga dialami karena adanya dinamika pensuasanaan ( 

perbedaan gelap dan terang dari objek ). Kenyamanan penghayatan secara visual harus 

memenuhi batas-batas persyaratan minimal dalam kegiatan pamer objek 3 dan 2 

!	 dimensi dengan menggunakan standard jarak pengamatan normal manusia terhadap 

objek pengamatan. 

Dengan perletakan vertikal terhadap pengamat 15) 

rumus = J =jarak pandang mendatar keobjek
 

X1 X2
 

= + 
Tg.30o Tg.30o 

X' 
i = = Eh
 

Tg.30o
 

Eh = 150 em
 

Untuk objek 2 dan 3 dimensi dengan ukuran vertikal
 

X2
X'	 = 50 - 70 Cm, objek kecil ( 1 )
 

= 130 - 150 Cm, objek sedang ( 2 )
 

= 300 - 350 Cm, objek besar (3)
 

( PO - x2 
) tg.30o PO - x2 

) 0,5
 
Dicari X' =
 

tg.40o 0,839
 

Po = 231 (diketahui ) untuk J = 360 em 

Maka dari perhitungan ini dapat dicari jarak pandang ideal untuk menikmati objek yang 

disajikan ( gambar lampiran ) 

'5 Human dimension in interior Space, J. Panero dan M. Zelnik, 1979 
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Letak objek horizontal terhadap pengamat: 

Untuk hal ini dicari ketinggian ideal untuk meletakkan objek. 

to 
Rumus = J = 

2 tg 30° 

Dimana J = Jarak pengamatan
 '" L 0 = Lebar objek yang diamati
 

E h =Tinggi normal pengamatan vertikal dari line of sight ke lantai
 

IVA. KEPEMILIKAN 

Gedung pameran ini dikelola oleh swasta yang pelaksanaannya 

dilaksanakan sepenuhnya oleh suatu badan usaha yang profesional dalam bidang 

pameran. Dalam pembangunan dan pengelolaannya melibatkan pihak swasta lain ( 

dalam hal pemilikan sahamnya ) dan pengembaliannya dapat dilakukan dalam 

jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian. Sedangkan lingkup kegiatannya 

direncanakan mencakup taraf regional dan nasiona!. Dan agar dalam 

pengelolaannya dapat teratur maka perlu dibentuk struktur organisasi pengelolaan 

yang rapi, dimana masing-masing memiliki fungsi dan peran yang berbeda-beda. 

IV.5. SISTEM PEMBIAYAAN 

V.5.1. Investasi Biaya 

Dalam suatu proyek dikenal adanya biaya investasi total, dimana 

biaya tersebut terdiri dari 18 ) : 

1. Biaya tanah =yakni biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan 

untuk pengadaan tanah ditambah beban bunga seiak pembelian hingga 

gedung menghasilkan pendapatan. 

2. Biaya bangunan = besarnya adalah luasan lantai kotor dikali harga 

satuan gedung ( per M2
) • 

181 Hartono Poerbo. Ir. M.Arch, Tekno Ekonoml bangunan Bertingkat banyak, Penerbit Djambatan 1993. 
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3. Biaya tidak langsung = kelompok biaya ini berupa : 

- Biaya perencanaan. 

- Biaya-KOnsultan.
 

- Biaya hukum.
 

Untuk proyek gedung besarnya biaya ini ± 20% dari harga gedung.
 

IV.S.2. Sistem Pemodalan 

Untuk sistem pemodalan terdiri dari 2 sumber modal antara lain: 

1. Modal sendiri = yakni jumlah modal yang ditanamkan pada suatu 

proyek untuk membiayai pekerjaan-pekerjaan pra-kontruksi seperti; 

pengadaan tanah, perencanaan, penasehat, biaya hukum. Besarnya 

modal ini lebih kurang 25% dari biaya investasi total. 

2. Modal pinjaman =yakni pembiayaan proyek yang berasal dari : 

- Kredit langsung dari bank 

- Dana dari pasar modal. 

Perbandingan antara modal sendiri dan pinjaman biasanya tidak 

mutlak, tergantung jenis proyek. Lazimnya untuk proyek komersial 

adalah 3: 1. 

IV.S.3.	 Anatisa Finansial Gedung Pamer 

Gedung pamer perdagangan ini bersifat komersial. yang memiliki 

pengertian suatu bangunan dengan luas lantai tertentu yang disewakan 

untuk kegiatan pameran perdagangan dengan harga sewa tertentu ( M2 
), 

dalam waktu tertentu pula. Sehingga diharapkan gedung pamer 

perdagangan ini dapat mendatangkan keuntungan finansial bagi pemilik. 

Untuk menganalisa suatu proyek berdasarkan kaedah-kaedah 

bangunan, ditentukan variabel-variabel yang nantinya digunakan untuk 

perhitungan ekonomis bangunan untuk maksud tersebut maka dipakai 

perhitungan yang terdapat pada referensi " Tekno Ekonomi Bangunan 

Bertingkat Banyak oleh Ir. Hartono Peorbo. M.Arch·. 
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Dari perhitungan ( pada lampiran ) untuk setiap ketinggian lantai 

bangunan dengan jumlah lantai n lantai, didapat nilai sewa minimum 

mash 19"11 lasing:---- Darr--t1asl1---P~Tliltungan harga sewa tersebut diatas dapat 

dilihat nilai r yang mana masih dapat dipasarkan pada suatu waktu, 

berikut ketinggian gedung yang sebaiknya dibangun atau bangunan 

ekonomis. Tetapi perlu diingat bahwa dalam arsitektur tinggi bangunan 

ekonomis bukanlah salah satu kriteria perencanaan yang menentukan 

tinggi suatu bangunan. Tetapi lebih tergantung pada lokasi I tempat proyek 

dan waktu pembangunan. Pada tabel ( pada lampiran ) terlihat ketinggian 

gedung yang mungkin dibangun di Yogyakarta sebanyak 4 lantai dengan 

harga sewa minimum yang dapat dipasarkan sebesar $ 16,26 1M2 I 

bulan. 

Dengan harga sewa tersebut dianggap masih layak dan masih 

sesuai dengan pasaran di Yogyakarta, adapun bangunan harus terisi 70% 

- 80% agar pengeluaran dapat tertutup dan gedung dapat memberikan 

keuntungan. 

Pendapatan gedung ini selain dari sewa tantai juga dari 

penyewaan beberapa fasilitas yang disewakan seperti: panil, peralatan 

khusus dan lain sebagainya. Melihat beberapa harga sewa fasilitas 

dibeberapa tempat di Yogyakarta maka ditentukan harga sewa fasilitas 

besarnya 2,5 kali harga sewa lantai I M2 

Pendapatan gedung juga berasal dari sewa lantei parkiran mobil. 

Berdasarkan master plan Yogyakarta, setiap 60 M2 luas bangunan 

komersial diperlukan 1 buah parkiran mobil. Jadi untuk bangunan dengan 

luas 4800 M2 membutuhkan area parkir untuk 80 unit mobil sekitar 480 M2
• 

Kalau harga parkir per mobil Rp 600,- maka untuk 80 mobil adalah Rp 

48000,- ( dalam sekali parkir ). Apabila diperkirakan tiap harinya ada 4 kali 

pergantian mobil maka dalam satu hari akan menghasilkan Rp 192.000,

atau sebesar $ 5,3 I M2 I bulannya. Dari tambahan pendapatan dan 
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dengan luas lantai terjual 4800 M2 harapkan modal akan kembali e.ada 

8,34 tahun atau 8 tahun 4 bulan ( perhitungan dilampiran ). 

IV.S.4. t(estmputan 

a. Pameran yang sering dilakukan di Yogyakarta dilakukan berpencar

pencar ( sporadis ) dan memanfaatkan gedung yang nota bene bukan 

dikhususkan untuk kegiatan ini. Dan gedung-gedung yang ada telah 

berubah fungsi seiring dengan semakin beragamnya keperluan 

masyarakat. 

b. Keberadaan gedung pameran yang bersifat komersil harus mampu 
I
I 

memberikan keuntungan, tanpa mengabaikan kepentingan pemakai dan 

penyewa gedung. 

Keuntungan berasal dari : 

•	 Area tersewa 4800 M2 dengan sewa minimum $ 16,261 M2 1 bulan 

atau Rp 1.220,-1 M2 1hari. 

•	 Menyewakan fasilitas panil, alat-alat pameran dengan harga 2,5 kali 

harga sewa lantai. 

•	 Sewa area parkir yang disediakan $ 5,3 1M2 1bulan. 

•	 Dengan keuntungan yang didapat tersebut diharapkan modal akan 

kembali pada tahun ke 8,4 ( perhitungan pada lampiran ). 

c.	 Sesuai dengan dasar fungsi yakni sebagai tempat pamer, maka faktor
 

efektifitas dan f1eksibelitas peruangan yang ada merupakan
 

pertimbangan yang paling utama, dan hal itu akan mempengaruhi dalam
 

pemilihan sistem struktur dan bahan bangunan.
 

d. Pemilihan sistem sirkulasi baik bagi pengunjung, pihak penyelenggara
 

ditentukan oleh faktor kenyamanan, kemudahan pencapaian, dan
 

pengamatan.
 

e. Pemilihan sistem elemen-elemen pembentuk ruang pamer yang
 

memperhatikan kemudahan, ketahanan maupun estetika tata peraga
 

pameran yang meyangkut :
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