
147 
 

BAB 4  

PROGRAM ARSITEKTUR 

4.1. KONSEP PROGRAM 

4.1.1. Aspek Citra Arsitektural 

Contemporary Art Space di Jakarta merupakan sebuah 

bangunan yang mewadahi berbagai karya seni berbau 

kontemporer didalamnya. Oleh karena itu, bangunan dan tata 

ruang dari art space ini harus dapat menggambarkan seni 

kontemporer itu sendiri sehingga dengan melihatnya dari luar 

saja, pengunjung dapat mendapat gambaran akan karya seni 

yang dipamerkan didalamnya, dan membuat pengunjung 

merasa tertarik dan ingin masuk kedalamnya. 

Konsep desain yang diangkat dalam perancangan 

proyek ini adalah arsitektur dekonstruksi. Arsitektur 

Dekonstruksi dipilih karena sifatnya yang menyerupai seni 

kontemporer yaitu melakukan pendobrakan terhadap aturan-

aturan yang sudah ada, bersifat fleksibel dan juga bebas. 

Dengan penekanan desain yang ada, diharapkan dapat 

membangkitkan rasa penasaran dalam diri masyarakat luas 

yang menimbulkan keinginan untuk menjelajah kedalam 

bangunan dan menikmati karya seni yang ada. 

Pemilihan penekanan desain ini bertujuan untuk 

menggambarkan karya seni kontemporer yang dipamerkan 

dan untuk membuat pengunjung tertarik, melalui pembawaan 
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dalam bentuk ruang, alur sirkulasi dan pemilihan material 

akan dibuat semenarik mungkin supaya pengunjung ingin 

terus berkeliling melihat karya seni yang ada tanpa merasa 

bosan atau bingung.  

4.1.2. Aspek Fungsi 

Bangunan ini memiliki fungsi utama sebagai pameran karya 

seni kontemporer yang bertujuan untuk mengenalkan dan 

membangkitkan apresiasi masyarakat terhadap karya seni 

kontemporer serta mengembangkan kesenian Indonesia. 

Selain itu, bangunan ini terdapat children’s exhibition pula 

yang bertujuan untuk mengajarkan anak-anak mengenai seni 

dari usia dini. Bangunan ini juga merupakan objek wisata 

dengan adanya 3D art museum yang sedang ramai di 

kalangan kaum muda dan fasilitas-fasilitas pendukung 

lainnya. 

4.1.3. Aspek Teknologi 

Di dalam sebuah ruang pameran diharapkan merupakan 

sebuah ruang bebas kolom sehingga karya seni dapat 

leluasa untuk ditata, oleh karena itu penggunaan sistem 

struktur bentang lebar dapat membantu menciptakan sebuah 

ruang yang bebas kolom.  
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4.2. TUJUAN PERANCANGAN, FAKTOR PENENTU 

PERANCANGAN, FAKTOR PERSYARATAN PERANCANGAN 

4.2.1 Tujuan Perancangan 

Tujuan dari perancangan bangunan ini adalah meningkatkan 

kesenian di Indonesia. Bangunan ini menyediakan fasilitas 

untuk seniman menciptakan karyanya, hal ini dapat 

membantu para seniman yang tidak dapat berkarya karena 

keterbatasan biaya. Tujuan dasar dari perancangan ini adalah 

membangkitkan kesenian dalam hidup masyarakat, oleh 

karena itu bangunan ini juga dilengkapi dengan pelatihan 

workshop yang diperuntukan untuk masyarakat yang ingin 

belajar memperdalam soal seni. 

4.2.2. Faktor Penentu Perancangan 

Terdapat beberapa faktor yang menentukan jalannya 

perancangan Art Space ini, antara lain: 

 Persyaratan ruang 

Dalam merancang bangunan ini, terdapat persyaratan-

persyaratan yang harus dipenuhi supaya dapat 

menciptakan sebuah ruang yang dapat membuat 

pengunjung merasa nyaman, tidak bosan dan tidak 

bingung. 

 Permasalahan desain 

Sebuah desain tidak akan lepas dari permasalahan-

permasalahan yang muncul, oleh karena itu dibutuhkan 
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sebuah metoda untuk menanggulanginya dan 

menyelesaikan setiap masalah desain yang ada. 

 Lokasi dan regulasi yang ada 

Lokasi terpilih akan sangat berpengaruh terhadap 

perancangan bangunan yang akan dibuat. Regulasi 

yang ada dalam setiap lokasi berbeda-beda, dan dalam 

merancang kompleks ini bergantung dari lokasi yang 

terpilih. 

 

4.2.3. Faktor Persyaratan Perancangan 

A. Persyaratan Arsitektural 

 Sebagai contemporary art space, desain bangunan 

harus dapat menggambarkan seni kontemporer 

 Dimensi ruang dalam bangunan harus sesuai 

dengan jumlah pelaku dan kegiatan didalamnya 

 Peletakan massa bangunan harus disesuaikan 

dengan fungsi ruang yang ada 

 Kompleks bangunan harus dapat menyeimbangkan 

ruang luar dan ruang dalam sehingga dapat 

menunjukkan atmosfer yang baru bagi pengunjung 

B. Persyaratan Bangunan 

 Sistem utilitas harus tertata dan tidak diletakkan 

diatas karya seni, supaya jika pipa air mengalami 

kebocoran, air tidak akan mengenai karya seni. 
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 Pencahayaan alami yang masuk kedalam 

bangunan tidak boleh mengenai karya seni secara 

langsung 

 Pencahayaan buatan yang ada harus diterapkan 

dengan baik supaya karya seni dapat terlihat lebih 

menarik dan tidak terlalu silau. 

 Penghawaan harus direncanakan dengan baik 

supaya ruang tidak menjadi lembab dan tidak 

merusak karya seni 

 Sistem akustik untuk ruang pameran video art dan 

mini theater harus diperhatikan dan diolah dengan 

baik 

 Struktur bangunan harus dikaitkan dengan karakter 

bangunan dan aspek keamanan 

C. Persyaratan Lingkungan 

 Lingkungan berada di area strategis supaya mudah 

untuk dijangkau oleh masyarakat dan kendaraan 

umum 

 Meminimalkan penerapan perkerasan pada area 

tapak 

 Melakukan pengendalian iklim mikro terhadap 

tapak dengan memberi vegetasi supaya tapak 

terlihat lebih hijau dan sejuk. 
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 Melakukan pengendalian kebisingan supaya bising 

dari jalan raya tidak masuk kedalam area tapak 

dengan pemberian barrier di sekitar tapak 

4.3. PROGRAM ARSITEKTUR 

4.3.1. Program Kegiatan 

A. Hasil Perhitungan Luas Bangunan 

Tabel 4. 1. Perhitungan Luas Bangunan 

Fasilitas Utama 

1. Resepsionis 16,65 m2 

4.868,77 m2 

2. Lobby 100,8 m2 

3. Ruang Pameran 3.562,2 m2 

4. Children’s Exhibition 165,12 m2 

5. 3D Art Museum 1.024 m2 

Fasilitas Penunjang 

1. Mini Theater 219,5 m2 

555,54 m2 

2. Toko Cinderamata 32,76 m2 

3. Workshop 70,2 m2 

4. Studio 70,2 m2 

5. Perpustakaan 72,24 m2 

6. Cafe 81,04 m2 

7. ATM Centre 9,6 m2 

Fasilitas Pengelola 

1. R. Direktur 13,68 m2 128,1 m2 
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2. R. Kurator 27,36 m2 

3. R. Kepala Bagian 13,68 m2 

4. R. Rapat 24,84 m2 

5. R. Staff 34,44 m2 

6. R. CCTV 14,1 m2 

Fasilitas Servis 

1. Toilet 89,4 m2 

503,2 m2 

2. R. Maintenance 64 m2 

3. Pos Satpam 9,6 m2 

4. R. Penyimpanan 313,5 m2 

5. R. Genset 15,3 m2 

6. Shaft 6 m2 

7. Janitor 5,4 m2 

Total Area  6.055,61 m2 

Total Area dengan Sirkulasi 15% 6.963,95 m2 

Sumber: Analisa Pribadi 

Catatan : Sirkulasi 15% merupakan area untuk tangga, ramp, dan 

koridor. 

Tabel 4. 2. Perhitungan Luas Outdoor 

Outdoor 

1. Amphitheater 363,09 m2 

4.853,09 m2 

2. Sculpture Park 1.500 m2 

3. RTH 150 m2 

4. Lahan Parkir 2.840 m2 
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Total Area  4.853,09 m2 

Sumber: Analisa Pribadi 

 

B. Hasil Perhitungan Luas Lahan 

Peraturan Daerah No, 1 Tahun 2014 tentang rencana 

detail tata ruang dan peraturan zonasi 

Total luas bangunan = 6.963,95 m2 

KLB : 1,2 

KDB : 30% 

Bangunan ini direncanakan untuk memiliki 2 lantai, 

dimana seluruh fasilitas utama dan penunjang akan dibagi 

menjadi dua, sehingga 50% dari total luas bangunan 

berada di lantai dasar dan 50% di lantai 2. Sehingga total 

luas yang ditemukan adalah: 

Luas Lantai 1 : 

= 50% x 6.963,95 m2 

= 3.481,98 m2 

Luas Lantai 2 : 

= 50% x 6.963,95 m2 

= 3.481,98 m2 

Luas minimum kebutuhan tapak : 

3.481,98 : 30% = 11.606,59 m2 

Luas tapak yang disarankan : 

= Luas min. tapak + area outdoor 

= 11.606,59 m2 + 4.853,09 m2 
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= 16.459,68 m2 

4.3.2. Program Sistem Struktur 

Dalam pemilihan system struktur dan material bangunan, 

disesuaikan dengan kondisi eksisting pada tapak untuk 

merencanakan sebuah bangunan art space yang nyaman 

dan aman bagi setiap pelaku didalamnya. 

Tabel 4. 3. Program Sistem Struktur 

Substructure Medium Structure Upper Structure 

Pondasi Dinding (Rangka) Atap 

Pondasi footplat 
Panel Styro High 

Density 

Spaceframe 

Konstruksi baja 

Pondasi sumuran 
Cladding Plafond acoustic tile 

Kaca Panel photovoltaic 

Sumber: Analisa Pribadi 

 

4.3.3. Program Sistem Utilitas 

 Menggunakan cahaya alami melalui jendela, skylight 

dan celah bangunan 

 Menggunakan cahaya buatan sebagai penerang 

bangunan dan untuk memperindah karya seni, berupa 

lampu downlight, uplight, spotlight, LED planar 

lighting, dan luminous ceiling. 

 Menggunakan penghawaan buatan berupa AC split 
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 Menggunakan tangga dengan kemiringan 28o-35o 

dengan antrede 30cm dan optrede 17cm 

 Menggunakan ramp untuk kaum difabel dengan 

kemiringan 7o. 

 Sumber air bersih berasal dari PDAM dan rainwater 

harvesting. 

 Sistem keamanan dengan menggunakan material 

bangunan tahan api serta pemberian APAR, sprinkler 

serta fire hydrant 

4.3.4. Program Lokasi dan Tapak 

Tapak berada di Jl. Arteri Permata Hijau, Kebayoran Lama, 

Jakarta Selatan : 

 Berada pada tapak yang landai 

 View didominasi perumahan penduduk  

 Memiliki iklim dengan suhu tingggi, sehingga 

diperlukan membuat pengendalian iklim mikro dengan 

pemberian vegetasi yang rimbun untuk membuat 

udara menjadi sejuk, yaitu: 

o Pohon Ketapang 



157 
 

 

Gambar 4. 1. Pohon Ketapang 
Sumber: enee11.blogspot.co.id 

 

o Pohon Cemara Lilin 

 

Gambar 4. 2. Pohon Cemara Lilin 
Sumber: rellyartwwd.blogspot.co.id 

 

 

o Pucuk Merah 

 

Gambar 4. 3. Pucuk Merah 
Sumber: bunga-dan-tanaman-hias.blogspot.co.id 


