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BAB III. PEMOGRAMAN ARSITEKTUR GALERI SENI 

MURAL 

3.1. Pelaku dan Aktivitas 

Studi Aktifitas Berikut adalah studi mengenai aktifitas yang di lakukan oleh 

pelaku di dalam galeri seni mural.  

A. Kepala Galeri/ Owner 

Galeri seni mural ini dimiliki oleh pribadi atau swasta yang kegiatannya bersifat 

privat. Kegiatan pemilik galeri ini mengontrol galeri, mengawasi kepegawaian, 

mengadakan rapat dan bertemu tamu. Kepala galeri ini karena milik pribadi 

maka si pemilik hanya akan datang sekitar 1 bulan sekali untuk melakukan 

pengontrolan atau rapat.  

B. Pengunjung  

Kegiatan dari pengunjung adalah mengamati dan menikmati karya mural, 

berinteraksi dengan pengunjung lain, berinteraksi dengan seniman mural dan 

mengikuti event yang diadakan di galeri. Kegiatan pengunjung didalam galeri 

dimulai pukul 09.00-21.00. Pengunjung dapat belajar mural didalam galeri 

dengan mengikuti workshop yang diadakan setiap hari jumat di tiap 

minggunya. Kelompok sasaran utama dari proyek ini adalah seluruh 

masyarakat dari umur 4 tahun sampai 60 keatas dan seluruh seniman junior 

maupun senior.  

C. Pengelola  

Kegiatan dari pengelola adalah mengelola dan menangani administrasi galeri, 

mengolah dan menyajikan informasi mengenai galeri, merawat dan 

mengawasi obyek yang di pamerkan di galeri, mengawasi kegiatan 

pengunjung di galeri, dan melayani pengunjung galeri.  Aktifitas pengelola 
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didalam galeri dimulai pukul 08.00-17.00 WIB, terkecuali pada bagian 

pelayanan umum dan servis selesai pada pukul 21.00 waktu galeri tutup. 

Pengelola terdiri dari : 

a) Pengelola Administrasi 

Pengelola Administrasi mengurus kegiatan keuangan, administrasi, dan 

kepegawaian dari galeri. 

b) Pengelola pameran dan kemitraan 

Pengelola Pameran dan Kemitraani mengurus segala hal yang 

menyangkut mengenai kuratorial, dan persiapan pameran 

c) Pengelola Pengumpulan dan Perawatan 

Pengelola Pengumpulan dan Perawatan mengurus pengumpulan karya 

yang akan dipamerkan dan memelihara serta merawat karya yang 

dikoleksi. 

d) Pengelola pelayanan umum 

Pengelola Pelayanan Umum mengurus mengenai melayani pengunjung 

galeri, dokumentasi, informasi dan acara yang diadakan di galeri. 

e) Pengelola servis 

Pengelola Servis bertugas untuk mengatur dan bertanggung jawab dari 

kegiatan servis yang mendukung kegiatan dan aktifitas di galeri, misalnya 

pada mekanikal dan elektrikal, audiovisual, keamanan dan kebersihan 

galeri. 

 

3.2. Jumlah Pelaku 

Pengguna galeri seni mural yang akan dirancang ini ada beberapa dengan 

aktifitas dan tujuan yang berbeda-beda. Pengguna galeri ini terdiri dari: 
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A. Kepala Galeri/ Owner 

Sifat kegiatan pemilik galeri ini yaitu privat, sehingga perlu ruangan tersendiri 

untuk menjaga keprivasian kegiatannya. Galeri ini dipimpin oleh 1 orang yang 

mana orang ini yang akan membantu sebagai investor pada galeri ini juga. 

B. Pengunjung 

Pengguna utama yang ada di galeri ini dengan sifat kegiatannya yaitu publik. 

Kegiatan pengunjung di dalam galeri yaitu melihat mural, bertanya informasi, 

workshop dan berkeliling galeri. Umur yang ditargetkan untuk pengunjuung 

galeri mural ini mulai dari umur 4 tahun sampai 60 tahun keatas. Dan galeri 

seni mural ini dapat dikunjungi oleh semua kalangan masyarakat. Target 

utama pengunjung adalah masyarakat kota Jogja dan para seniman-seniman 

Jogja. Jumlah yang ditargetkan untuk galeri seni mural ini ada 200 pengunjung 

baik anak-anak maupun dewasa. 

Jumlah pengunjung dapat diperkirakan melalui asumsi jumlah pengunjung 

dari tahun ke tahun pada studi preseden. (Survey Semarang Art Gallery) 

Tabel 3 1 Data pengunjung Semarang Art Gallery 
Sumber : Survey Semarang Art Gallery 

Tahun Jumlah Pengunjung 

2015 1900 

2016 2125 

2017 2300 

2018 2500 

 

Berdasarkan data di atas, dapat dilakukan analisis pertambahan pengunjung 

tiap tahunnya dalam persentase sejak tahun 2015 hingga 2018 dengan rumus 

berikut: 

 

 

 

Pertambahan 
Pengunjung     = 
(%) 

Tahun ke2 – Tahun ke1 
x 100% 
 Tahun ke 1 
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 Tahun 2015 – 2016 

=  

 
= 10% 

 Tahun 2016 – 2017 

=  

 
= 7% 
 
 

 Tahun 2017 – 2018 

=  

 
= 8% 

  

Dari perhitungan diatas dapat ditemukan presentase tiap tahun pengunjung 

datang ke galeri meningkat sekitar 7%-10% per tahunnya. Rata –rata 

pertahun galeri meningkat ± 8% 

Perhitungan perkiraan prediksi pengunjung 20 tahun yang akan datang : 

Tp   = To + ( p - 1 ) b 

 

Keterangan : 

Tp = Jumlah pengunjung pada tahun prediksi (2037) 

To = Jumlah pengunjung pada tahun acuan (2017) 

p = Jumlah prediksi tahun 

b = Angka peningkatan jumlah pengunjung tiap tahun 

Tp = To + (p – 1) b 

 = 2500 + {(20 - 1) (8% x 2500)} 

 = 2500 + (19 x 200) 

 = 2500 + 3800 

 = 6300 

2125 – 1900 
x 100% 
 

2125 

2300-2125 
x 100% 
 

2300 

2500-2300 
x 100% 
 

2500 
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Dengan demikian dapat ditemukan asumsi pengujung 20 tahun yang akan 

datang sekitar 6300 pengunjung per tahun. Sehingga asumsi pengunjung 

perbulan 525  pengunjung dan perhari 18 pengunjung. 

C. Staff Informasi 

Staf informasi bertugas memberi informasi kepada tamu atau pengunjung 

galeri. Staf disini berbeda dengan pemandu, staf infomasi disini dia menetap 

di meja resepsionis. Jumlah orang yang bekerja di staf informasi ini berjumlah 

3 orang dengan tugas masing-masing merekap buku tamu dan menjelaskan 

informasi galeri. Sifat kegiatannya umum. 

D. Staff ticketing 

Bagian ini bersebelahan dengan staf informasi. Tugas staf ticketing yaitu 

mejual tiket dan mencatat penjual tiket di tiap harinnya. Bagian staf tersebut 

di galeri seni mural yang akan saya rancang membutuhkan 2 orang untuk 

melayani pengunjung. 

E. Staff security 

Staff security di galeri seni mural ini akan bertugas menjaga keamanan dan 

ketertiban aktiftas didalam maupun diluar galeri. Jumlah yang bertugas 

sebagai staff security adalah 3 orang. 1 orang di pintu masuk dan 2 orang di 

gerbang luar . Sifat kegiatannya yaitu servis. 

F. Staff administrasi 

Staff administrasi terdiri dari 10 orang dengan tugas masing-masing, Tugas 

administrasi di museum perjuangan ini surat-menyurat, ketenagaan, 

keuangan, kerumahtanggaan, pengamanan dan registrasi koleksi. Ruang 

yang dibutuhkan staff administrasi cukup besar, tanpa sekat didalamnya. Sifat 

kegiatannya privat.    
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G. Penjaga Storage 

Penjaga storage pada museum perjuangan ini membutuhkan 2 orang yang 

bekerja. Dengan tugas menjaga barang koleksi di storage dan memelihara 

barang koleksi yang di storage. 1 orang penjaga storage berada di storage 

karya dan 1 orang lagi berada di storage perlengkapan. Letak ruangannya 

berada didekat ruang admistrasi dan dekat ruang Kurator. 

H. Kurator 

Kurator adalah orang yang memilih dan mengurus barang koleksi yang akan 

dipamerkan dengan demikian pada galeri seni mural ini membutuhkan 2 orang 

Kurator. 

I. Staff Teknis 

Bagian teknis di galeri seni mural ini bertugas sebagai perawat dan 

pemeliharaan mekanikal elektrikal galeri serta melakukan inventarisasi. 

Ruangan staff ini lokasinya dekat ruang administrasi. Dibutuhkan 3 orang 

untuk bagian staff teknis ini.  

J. Cleaning Service 

Bertugas menjaga kebersihan ruang-ruang pada galeri. Karena ruangan pada 

galeri seni mural ini tidak terlalu banyak sehingga membutuhkan 4 orang untuk 

menjaga kebersihan di galeri seni mural ini. Biasanya ruang cleaning service 

terletak didekat ruang admministrasi.  

 

3.3. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi ysng digunakan sebagai acuan untuk galeri mural ini 

yaitu struktur organisasi dari Semarang Art Gallery. Acuan struktur organisasi ini 

dipilih sesuai kepemilikan galeri mural yang berasal dari swasta/ yayasan. 

Pengelolaan galeri berupa yayasan karena galeri seni mural ini memiliki tujuan 
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hanya untuk mengembangkan mural secara positif, sehingga tidak mengutamakan 

pemerolehan keuntungannya. Pemasukan pada galeri seni mural ini yang berasal 

dari investor, sumbangan dan tiketing digunakan hanya untuk kebutuhan yang 

mendukung seni mural. 

Berdasarkan kepemilikan swasta galeri seni mural ini dipimpin oleh Kepala 

Galeri atau owner dari yayasan lalu membawahi 5 kepengelolaan. Untuk 

pengelolaan administrasi yaitu staff administrasi. Untuk pengelolaan pameran dan 

kemitraan yaitu kurator yang dibantu oleh staff administrasi. Untuk pengelolaan 

pengumpulan dan perawatan yaitu warehouse staff. Pengelolaan pelayanan 

umum ada staff ticketing dan staff informasi. Pengelolaan servis ada staff teknis 

dan cleaning service. Untuk lebih jelasnya lihat diagram dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Struktur organisasi tersebut mempengaruhi dalam peletakan ruangan dan 

besar ruangan dalam galeri. Ruang kepala galeri dan ruang staff-staff memiliki 

ruangan terpisah tersendiri. Karena tugas dan kedudukan mereka yang berbeda 

maka perlu pemisahan ruangan. Ruang Kepala galeri dibuat ruang sendiri dan 

besar karena berfungsi untuk menerima tamu khusus dan mengawasi kinerja 

pengelola, sehingga ruangan ini memiliki ruang tamu sendiri dan memiliki jendela 

kecil untuk melihat kearah galeri.  

Gambar 3 1 Diagram Struktur Organisasi 
Sumber : Survey Semarang Art Gallery dan analisa pribadi  
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Ruang staff dijadikan satu ruangan agar mudah dalam pengelolaan karena 

pengelolaan antar staff saling berhubungan. Dengan demikian ruang staff 

pengelola dibuat lebih besar dari ruang kepala galeri agar muat staff administrasi 

dan warehouse staff. Ruang kurator juga memiliki ruang tersendiri karena 

tugasnya yang berbeda dengan staff lainnya yaitu menilai dan menentukan karya 

yang akan dipamerkan. Ruang kurator letaknya masih sejajar dengan ruang staff 

lainnya. Struktur organisasi ini mempelihatkan kedudukan pengelolanya semakin 

diatas semakin tinggi kedudukannya. Semakin tinggi kedudukan maka ruangan 

semakin kedalam atau kebelakang karena sifatnya yang semakin privat. Staff 

information dan staff loketing memiliki kedudukan rendah karena siftanya yang 

publik sehingga diletakkan didepan dekat entrance. 

 

3.4. Analisa Pola Aktifitas  

Pola kegiatan pada galeri di bagi berdasarkan pelaku yang ada di galeri, 

yaitu pengunjung umum, pengelola, pengisi galeri (seniman) dan pelaku servis. 

Keempat pelaku ini terdiri dari 3 jenis kegiatan, yaitu kegiatan utama, kegiatan 

penunjang dan kegiatan servis. 

A. Pengunjung umum 

Awal aktifitas pengunjung setelah memasuki galeri, ada yang menurunkan 

penumpang ke drop off dan ada yang langsung ke parkiran. Kemudian setelah 

memasuki area lobby untuk menunggu, pengunjung dapat menitipkan barang 

Gambar 3 2 (a) Tampak luar (b) interior Ruang Pengelola 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Semarang Art Gallery 
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mereka ke penitipan sebelum memasuki ke ruang pamer dan kemudian 

membeli tiket masuk pada loket yang telah tersedia. Setelah membeli tiket 

pengunjung dapat langsung memasuki ruang pameran atau mengikuti 

workshop mural. Setelah mengikuti workshop dan melihat pameran 

pengunjung dapat beristirahat ke cafe yang disediakan oleh pihak galeri. 

Kegiatan lain untuk pengunjung yang memiliki kepentingan di dalam galeri 

seperti penelitian, survey, atau mengikuti event tertentu. Setelah melakukan 

kegiatan itu semua, pengunjung kembali keparkiran untuk pergi dari galeri. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar diagram dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

B. Owner / Kepala Galeri 

Awal aktifitas kepala galeri yang pertama memarkirkan kendaraan dan ada 

yang turun di drop off. Setelah memasuki bangunan, kepala galeri pergi 

melakukan berbagai kegiatan di dalam galeri seperti rapat, mengawasi kinerja 

pegawai galeri, atau pengelolaan terhadap galeri dan bertemu tamu. Setelah 

selesai beraktifiitas, kepala galeri dapat beristirahat di cafetaria dan dapat 

lansung kembali ke parkiran untuk pergi dari galeri. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada gambar diagram dibawah ini : 

 

 

 

 

Gambar 3 3 Diagram Kegiatan Pengunjung 
Sumber : Analisa Pribadi 
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C. Staf Administrasi 

Awal aktivitas staf administrasi yaitu memarkirkan kendaraan atau diturunkan 

di drop off lalu absen sebelum mulai bekerja. Setelah kegiatan absen, staf 

administrasi mulai bekerja seperti mendata, merekap dan mengurusi 

kepagawaian. Setelah bekerja kurator beristirahat ke cafeteria dan kemudian 

pergi pulang. Sebelum pulang pengelola wajib absen terlebih dahulu 

kemudian menuju ke parkiran. 

 

 

 

 

 

 

D. Kurator 

Awal aktivitas kurator yaitu memarkirkan kendaraan atau diturunkan di drop 

off lalu absen sebelum mulai bekerja. Setelah kegiatan absen, kurator mulai 

bekerja seperti mendata, merekap, memilih dan mengkoreksi karya serta 

mengecek karya yang berada di pameran. Setelah bekerja kurator beristirahat 

ke cafeteria dan kemudian pergi pulang. Sebelum pulang pengelola wajib 

absen terlebih dahulu kemudian menuju ke parkiran. 

Gambar 3 4 Diagram Kegiatan Kepala Galeri 
Sumber : Analisa Pribadi 

Gambar 3 5 Diagram Kegiatan Staf administrasi 
Sumber : Analisa Pribadi 
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E. Warehouse Staff 

Awal aktivitas Warehouse Staff yaitu memarkirkan kendaraan atau diturunkan 

di drop off lalu absen sebelum mulai bekerja. Setelah kegiatan absen, 

Warehouse Staff mulai bekerja seperti mendata karya, merekap karya, 

merawat dan menjaga karya. Setelah bekerja Warehouse Staff  beristirahat 

ke cafeteria dan kemudian pergi pulang. Sebelum pulang pengelola wajib 

absen terlebih dahulu kemudian menuju ke parkiran. 

 

 

 

 

 

 

F. Pengisi Galeri (seniman) 

Awal aktifitas pengisi galeri yang pertama memarkirkan kendaraan dan ada 

yang turun di drop off. Setelah memasuki bangunan, pengisi galeri menuju ke 

ruang pengelola untuk menyerahkan karya. Kemudian para pengisi galeri ada 

yang langsung memamerkan karya dan ada yang melakukan workshop mural. 

Setelah melakukan semua aktifitas, para pengisi kembali ke parkiran untuk 

Gambar 3 6 Diagram Kegiatan Kurator 
Sumber : Analisa Pribadi 

Gambar 3 7 Diagram Kegiatan Warehouse Staff 
Sumber : Analisa Pribadi 
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pergi dari galeri.  Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar diagram 

dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

Dengan demikian dari pola analisa aktifitas dari pengunjung, pengelola dan pengisi 

galeri tersebut dapat ditemukan kesamaan kegiatan yang dilakukan. Kesamaan 

kegiatan tersebut dapat mempengaruhi dimensi ruang yang mereka gunakan. 

Kesamaan kegiatan semua pelaku yaitu ke parkiran, dan menuju ke drop off. 

Kemudian kesamaan antara pengunjung dan pengisi galeri yaitu ke ruang pamer 

untuk memamerkan karya dan melihat pameran karya, lalu keruang workshop 

untuk melakukan workshop mural. Maka untuk ruang parkir dan drop off mampu 

mencakup seluruh kapasitas gedung galeri. Dan untuk ruang pamer dan ruang 

workshop mampu mencakup kapasitas pengunjung biasa dan pengisi galeri. 

 

3.5.  Analisa Besaran Ruang 

3.5.1. Besaran Ruang Khusus 

Pada galeri seni mural ini memiliki beberapa ruang yang mempunyai 

besaran khusus karena sifatnya yang simbolik. Berikut besaran ruang khusus 

berdasarkan studi preseden, data arsitek jilid 2 dan Human Dimension Interior ; 

A. Ruang Pamer 

Ruang pamer ini memiliki besaran khusus yang ditentukan berdasarkan jarak 

pandang dan sirkulasi akibat besar kecilnya bidang mural .  

Gambar 3 8 Diagram Kegiatan Pengisi Galeri 
Sumber : Analisa Pribadi 
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a) Ruang pamer indoor 

Pada ruang pamer indoor didalamnya memiliki bidang panel untuk 

memural dengan ukuran 6m x 4m berjumlah 5 bidang, bidang mural ukuran 

3m x 4m berjumlah 15 bidang dan bidang mural ukuran 2m x 3m berjumlah 

5 bidang. Berikut perhitungan besaran ruang pamer indoor berdasarkan 

analisa besaran ruang per bidang mural : 

Luasan bidang 6m x 4m pada ruang pamer Indoor 

 

 

 

 

 

 

Luasan = Jumlah bidang mural x besaran ruang per bidang mural 

   = 5 x ( 6m x 6,32 m ) 

   = 189,6 m2 

Luasan bidang 4m x 3m pada ruang pamer Indoor 

 

 

 

 

 

 

Luasan = Jumlah bidang mural x besaran ruang per bidang mural 

   = 15 x ( 4m x 5,32 m ) 

   = 319,2m2 

 

Gambar 3 9 Jarak Pandang Manusia dengan Media Mural 6mx4m 
(a) tampak samping (b) tampak atas 

Sumber : Human Dimension Interior 

(a) (b) 

(a) (b) 

Gambar 3 10 Jarak Pandang Manusia dengan Media Mural 4mx3m 
(a) tampak samping (b) tampak atas 

Sumber : Human Dimension Interior 
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Luasan bidang 3m x 2m pada ruang pamer Indoor 

 

 

 

 

 

Luasan = Jumlah bidang mural x besaran ruang per bidang mural 

   = 5 x ( 3m x 4,07 m ) 

   = 61,05m2 

Total keseluruhan luasan ruang pamer  indoor adalah 189,6 m2 + 319,2m2 

+ 61,05m2 = 569,85 m2. 

  

b) Ruang pamer outdoor 

Pada ruang pamer outdoor didalamnya memiliki bidang mural yang 

berukuran 6m x 4m berjumlah 3 bidang, ukuran 2m x 3m berjumlah 5 

bidang, ukuran 3m x 4m berjumlah 2 bidang dan 1 bongkahan kepala 

kereta. Berikut perhitungan besaran ruang pamer indoor berdasarkan 

analisa besaran ruang per bidang mural : 

Luasan bidang 6m x 4m pada ruang pamer Indoor 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) 

Gambar 3 11 Jarak Pandang Manusia dengan Media Mural 2mx3m 
(a)tampak samping (b)tampak atas 

Sumber : Human Dimension Interior 

Gambar 3 12 Jarak Pandang Manusia dengan Media Mural 
6mx4m (a) tampak samping (b) tampak atas 

Sumber : Human Dimension Interior 

(a) (b) 
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Luasan = Jumlah bidang mural x besaran ruang per bidang mural 

   = 3 x ( 6m x 6,32 m ) 

   = 113,76 m2 

Luasan bidang 4m x 3m pada ruang pamer Indoor 

 

 

 

 

 

Luasan = Jumlah bidang mural x besaran ruang per bidang mural 

   = 5 x ( 4m x 5,32 m ) 

   = 106,4m2 

Luasan bidang 3m x 2m pada ruang pamer Indoor 

 

 

 

 

 

Luasan = Jumlah bidang mural x besaran ruang per bidang mural 

 = 5 x ( 3m x 4,07 m ) 

 = 61,05m2 

Luasan bidang mural pada bongkahan badan kereta 

 

 

 

 

 

(a) (b) 

Gambar 3 13 Jarak Pandang Manusia dengan Media Mural 4mx3m 
(a) tampak samping (b) tampak atas 

Sumber : Human Dimension Interior 

(a) (b) 

Gambar 3 14 Jarak Pandang Manusia dengan Media Mural 2mx3m 
(a)tampak samping (b)tampak atas 
Sumber : Human Dimension Interior 

Gambar 3 15 Jarak Pandang Manusia 
dengan Media Mural Bongkahan 
Kereta 
Sumber : Neufert Jilid 2 
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Luasan = Jumlah bidang mural x besaran ruang per bidang mural 

   = 1 x ( 3,5m x 14,64m ) 

   = 51,24m2 

Total keseluruhan luasan ruang pamer Outdoor adalah 113,76 m2 + 

106,4m2 + 61,05m2 + 51,24m2 = 332,45 m2. 

 

B. Ruang Workshop 

Ruang workshop yang berada diluar ini membentuk amphitheater 

berkapasitas 50 orang. Berikut besaran ruangan workshop ; 

Amphitheater ini menggunakan 

rumus luasan elips.  

 L = π x r1 x r2 

    = 3,14 x 2,5m x 3,5m 

    = 27,475 m2 

C. Storage Karya 

Ruang storage karya memiliki besaran khusus karena penyimpanannya 

memiliki persyaratan khusus. Jarak antar nidang panel 30cm. Berikut luasan 

storage karya : 

Luasan  

= 27,82 m x 12,7 m 

= 353,314 m2 

 

 

 

 

 

Gambar 3 16 Luasan Amphitheater 
Sumber : Analisa pribadi 

Gambar 3 17 Luasan Storage Karya 
Sumber : Analisa pribadi 
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3.5.2. Keseluruhan Besar Ruangan 

Untuk menentukan kapasitas ruang perlu adanya analisa besaran ruang 

yang dapat dilihat melalui jumlah pengguna ruang dan acuan dari buku Time 

Saver Standart for Building Type 2nd Edition, untuk perhitungan sirkulasi. 

Berikut standart sirkulasinya: 

5% - 10 %  : Sirkulasi minimum  

20%   : Kebutuhan akan keleluasaan sirkulasi  

30%   : Tuntutan kenyamanan fisik  

40%   : Tuntutan kenyamanan psikologis 

50%   : Tuntutan sesuai dengan spesifik kegiatan 

70% - 100%  : Sirkulasi dengan banyak kegiatan 

 

Keterangan : 

- NAD : Neufert Architect Data 

- BRK : Besaran Ruang Khusus 

- HDI : Human Dimension & Interior Space 

- SP : Studi Preseden 
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Tabel 3 2 Tabel Besaran Ruang 

 

No. Nama Ruang 
Jumlah 
Ruang Aktivitas Studi 

Luas 

(m2) 

Perhitungan 
Sirkulasi 

Luas 
Ruang 

(m2) 
Kapasitas Unit 

Set 
Perabot 

Luas 
(m2) 

INDOOR 

1. Lobby 1 Menunggu HDI 1 200 200 - 200 100% 400 

2. Loket Tiket 1 

Jual beli 
tiket 

HDI 
4,7 

2  

Meja 
kursi 

Lemari  
9,4 

30% 11,6 

mengantri 0,95 
Queue 
pole 

1,9 

3. Receiptionist 1 
Memberi dan 
menerima 
informasi 

HDI 5,25 2 1 

Set Meja 
informasi

, 
kursi 

5,25 30% 6,82 

4. 
Penitipan 
barang 

1 

Mengambil 
barang 

HDI 

0,41 

2 

1 
Lemari 
loker 

0,41 

30% 7,35 
Menitipkan 
barang 

5,25 1 meja 5,25 

5. 

Ruang 
Pameran 
Temporer 
indoor 

1 

Melihat 
pameran 

NAD 
BRK 
SP 

- 200 - 
Dinding 
panel  

569,85 100% 1139,7 
Berfoto 

Memural 

Merawat 
koleksi 

OUTDOOR 



49 
 

4. 

Ruang 
Pameran 
Temporer 
Outdoor 

1 

Melihat 
pameran 

NAD 
BRK 
SP 

- 200 - 

Dinding 
panel  

Bongkah
an badan 

kereta 

332,45 - 664,9 
Berfoto 

Memural 

Merawat 
koleksi 

TOTAL 2230,37 

SIRKULASI RUANG 10% 223,037 

TOTAL + SIRKULASI RUANG 2453,407 
 

FASILITAS PENUNJANG 

No. Nama Ruang 
Jumlah 
Ruang Aktivitas Studi 

Luas 

(m2) 

Perhitungan 
Sirkulasi 

Luas 
Ruang 

(m2) 
Kapasitas Unit 

Set 
Perabot 

Luas 
(m2) 

INDOOR 

1. Cafetaria 1 

Makan,minu
m, istirahat 

HDI 

2,18 

50 

10 
Set meja 

kursi 
21,8 

100% 71,52 
memasak 4,7 1 

Set meja 
dapur 

4,7 

Melayani 3,8 
1 

Serving 
table 

3,8 

Mencuci 
piring 

5,46 
Sink 

Table 
5,46 

OUTDOOR 

2. Workshop 1 
Belajar, 
seminar 

HDI 
NAD 
BRK 

- 50 - - 27,475 100% 54,95 
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TOTAL 126,47 

SIRKULASI RUANG 10% 12,647 

TOTAL + SIRKULASI RUANG  139,117 
 

FASILITAS PENGELOLA 

No. Nama Ruang 
Jumlah 
Ruang Aktivitas Studi 

Luas 

(m2) 

Perhitungan 
Sirkulasi 

Luas 
Ruang 

(m2) 
Kapasitas Unit 

Set 
Perabot 

Luas 
(m2) 

INDOOR 

1. Ruang CCTV 1 
Melihat 
monitor 

HDI 3,78 2 2 

Set 
meja, 
kursi, 

monitor 

7,56 30% 9,82 

2. Front Office 1 

Membuka 
komputer 

HDI 5,49 3 2 
Set 

meja, 
kursi 

5,49 50% 8.23 
Menulis 
data 

3. 
Ruang 
Kepala galeri 

1 

Bekerja di 
meja kerja 

HDI 

3,78 

3 

1 

Set 
meja, 
kursi, 

monitor 

3,78 

50% 11,42 Menyimpan 
berkas 

1,52 1 
Rak 

Lemari 
1,52 

Menerima 
tamu 

6,12 1 
Set meja 

kursi 
tamu 

6,12 

4. 
Ruang 
Administrasi 

1 
Bekerja di 
meja kerja 

HDI 5,49 10 5 
Set meja 

kursi 
27,45 50% 52,57 
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Menyimpan 
berkas 

1,52 5 
Rak 

Lemari 
7,6 

5. kurator  

Bekerja di 
meja kerja 

HDI 
5,49 

2 
2 

Set meja 
kerja 

10,98 
30% 16,25 

Menyimpan 
berkas 

1,52 1 
Rak 

Lemari 
1,52 

6. 
Ruang 
Warehouse 
staff 

 

Bekerja di 
meja kerja 

HDI 

5,49 

2 

2 
Set Meja 

kerja 
10,98 

30% 18,22 
Menyimpan 
berkas 

1,52 2 
Rak 

Lemari 
3,04 

7. 

Ruang 
Cleaning 
Service dan 
Teknisi 

 

Ganti, 
menyimpan 
barang 

HDI 
 

0,23 
7 

7 Loker 1,61 
30% 3,70 

istirahat 1,24 1 
Kursi 

Panjang 
1,24 

8. 
Ruang 
Keamanan 

 
berjaga 

HDI 
5,49 

3 
1 

Set meja 
kursi 

5,49 
30% 9,11 

Menyimpan 
barang 

1,52 1 Lemari 1,52 

TOTAL 129,32 

SIRKULASI RUANG 10% 12,932 

TOTAL + SIRKULASI RUANG 142,252 
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FASILITAS SERVIS 

No. Nama Ruang 
Jumlah 
Ruang Aktivitas Studi 

Luas 

(m2) 

Perhitungan 
Sirkulasi 

Luas 
Ruang 

(m2) 
Kapasita

s 
Unit 

Set 
Perabot 

Luas 
(m2) 

INDOOR 

1. Mushola 1 
ibadah HDI 

 
0,45 

10 
10 sajadah 4,5 

30% 11.05 
wudhu 0.8 5 Kran air 4 

2. 

Lavatory 
pengunjung 
Laki-Laki 
(normal dan 
disabilitas) 

 
BAB, BAK, 
cuci tangan 

HDI 20,61 8 

5 Urinoir 

20,61 30% 26,79 2 Toilet 

3 Wastafel 

3. 

Lavatory  
pengunjung 
Perempuan 
(normal dan 
disabilitas) 

 
BAB, BAK, 
cuci tangan 

HDI 19,45 8 

5 Toliet  

19,45 30% 25,28 

3 Wastafel 

4. 
Lavatory 
Pengelola 
Laki-laki 

 
BAB, BAK, 
cuci tangan 

HDI 13,45 5 

3 Urinoir 

13,45 30% 17,48 1 Toilet 

2 Wastafel 

5. 
Lavatory 
Pengelola 
Perempuan 

 
BAB, BAK, 
cuci tangan 

HDI 12,3 5 
3 Toilet 

12,3 30% 15,99 
2 Wastafel 

6. Pantry  
Mencuci 
peralatan 
dapur 

HDI 
SP 
 

3,96 4 1 
Kitchen 

Sink 
3,96 30% 5,73 
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Menyiapkan 
makan 
minum 

0,45 1 
Serving 
Table 

0,45 

7. Ruang AHU 1 
Mengontrol 
mesin AHU 

SP    
Mesin 
AHU 

12 30% 15,6 

8. Ruang Panel 1 
Mengontrol 
Panel Listrik 

SP    
 Panel 
Listrik 

12 30% 15,6 

9. 
Ruang 
Pompa 

 
Mengontrol 
Mesin 
Pompa 

SP    Pompa 12 30% 15,6 

10. 
Ruaang 
Genset 

 
Mengontrol 
Genset 

SP    
Mesin 

Genset 
12 30% 15,6 

11. Janitor  
Menyimpan 
peralatan 

SP 2   Peralatan 2 30% 2,6 

12. 
Storage 
Karya 

1 

Menyimpan 
koleksi 

BRK  5  
Rak 

Dinding 
Panel 

355,26 100% 710,52 Merawat 
benda 
koleksi 

13. 
Storage 
Maintenance 

1 
Menyimpan 
peralatan 
dan barang 

NAD 
HDI 

1,65 5 10 
Rak 

Peralatan 8,25 100% 33 

SEMI OUTDOOR 

14. 

Bongkar 
Muat  
(Loading 
Dock) 

1 

Parkir truk 
bak 

NAD 

25,5 

4 

1 - 25,5 

50% 61,05 Loading dan 
unloading 
barang 

15,2 1 
Karpet 
karet 

15,2 
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TOTAL 971,89 

SIRKULASI RUANG 10% 97,189 

TOTAL + SIRKULASI RUANG 1069,07 
 

 

FASILITAS UTAMA 2453,407 m2 

FASILITAS PENUNJANG 139,117 m2 

FASILITAS PENGELOLA 142,252 m2 

FASILItAS SERVIS 1069,07 m2 

TOTAL KESELURUHAN 3803,846 m2 

SIRKULASI RUANG TOTAL 10% 380,384 m2 

TOTAL BESARAN YANG DIBUTUHKAN 4184,23 m2 

  

Total besaran ruang yang dibutuhkan 4184 m2 yang merupakan hasil pembulatan dari 4184,23 m2m2 hasil total dari 3803,846 m2 ditambah 

dengan sirkulasi total ruang 10% yaitu 380,384 m2. 
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3.6. Analisa Persyaratan  

Persyaratan ruang pada galeri seni mural ini dipengaruhi oleh 4 aspek yaitu 

Akustik, Pencahayaan, Penghawaan, dan Keamanan serta dipengaruhi letak 

lokasinya.  

A. Lobby 

Memiliki luasan yang cukup luas karena sebagai ruang transisi. Titik lokasi 

setelah entrance galeri. Ruang ini dalam aspek akustiknya normal, 

pencahayaan pada ruang ini alami dan buatan, penghawaannya buatan, 

keamanan ruangnya membutuhkan sekuritas normal dan kebakaran normal. 

B. Ruang Penjualan Tiket (loket) dan penitipan Barang 

Ruang ini terdiri dari 1 ruang loket dan 1 ruangan lagi untuk perekapan data 

tiket. Ruang ini dalam aspek akustiknya normal, pencahayaan pada ruang ini 

buatan, penghawaannya juga buatan, dan aspek keamanan ruang 

membutuhkan sekuritas normal dan kebakaran normal. Letak titik ruang ini 

ada didekat lobby dan bersebelahan dengan ruang informasi. 

C. Ruang Informasi 

Ruang ini memiliki luasan mencakup 2 orang. Letak titik ruangan setelah lobby 

dan bersebelahan dengan loket dan ruang penitipan barang. Ruang ini dalam 

aspek akustiknya normal, pencahayaan pada ruang ini alami dan buatan, 

penghawaannya juga buatan dan keamanan ruang membutuhkan sekuritas 

normal dan kebakaran normal. 

D. Ruang pamer temporer indoor 

Ruang ini terletak setelah lobby dan loketing. Memiliki luasan yang besar 

karena pameran yang ditampilkan dapat berubah-ubah. Ruang ini dalam 

aspek akustiknya normal, pencahayaan pada ruang ini buatan, 

penghawaannya juga buatan dan keamanan ruang membutuhkan sekuritas 
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tinggi sehingga membutuhkan cctv dan kebakaran tinggi sehingga 

membutuhkan alarm kebakaran dan alat pemadam kebakaran. Karena yang 

dipamerkan yaitu mural yang dilukis di panel yang sedikit sensitif terhadap air, 

maka membutuhkan alat pemadam seperti fire block yaitu pemadam dalam 

bentuk foam. 

E. Ruang pamer temporer outdoor 

Ruang ini terletak diluar gedung, setelah ruang pamer indoor. Memiliki luasan 

yang besar karena pada ruang pamer ini berisi media mural seperti kursi, 

meja, jalan beton, dinding sebesar 3mx4m dan media besar lainnya yang 

biasa dimural oleh para seniman. Ruang ini dalam aspek akustiknya normal 

pencahayaan pada ruang ini buatan, penghawaannya juga buatan dan 

keamanan ruang membutuhkan sekuritas tinggi dan kebakaran tinggi. 

F. Ruang Administrasi 

Ruang administrasi ini didalamnya masih terdapat beberapa sekat untuk 

ruang kerja mereka per divisi. Letaknya berada di bagian belakang gedung 

dekat dengan storage dan loading dock. Ruang ini dalam aspek akustiknya 

normal, pencahayaan pada ruang ini buatan, penghawaannya juga buatan, 

keamanan ruang membutuhkan sekuritas tinggi dan kebakaran tinggi. 

G. Ruang Kurator 

Letak ruang ini dekat dengan ruang administrasi.Dalam ruang ini aspek 

akustiknya membutuhkan kestabilan, pencahayaan pada ruang ini buatan, 

penghawaannya juga buatan, keamanan ruang membutuhkan sekuritas dan 

kebakarn. 

H. Storage 

Ruang ini letaknya dibelakang gedung, karena ruang ini bersifat privat, ruang 

ini memiliki luasan yang besar seperti ruang pamer karena berisi dinding-

dinding panel yang dimural Storage pada galeri ini terdapat 2, yaitu storage 
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karya dan storage perlengkapan maintenance. Ditiap Storage terdapat 

pengukur suhu ruang untuk menjaga suhu dalam ruang tetap stabil. Ruang ini 

dalam aspek akustiknya normal, pencahayaan pada ruang ini buatan, 

penghawaannya juga buatan, keamanan ruang membutuhkan sekuritas  dan 

kkebakaran tinggi seperti ruang pamer.  

I. Ruang Loading Dock 

Ruang ini dekat dengan parkir pengelola. Pintu loading dock lebarnya sekitar 

2 meter karena untuk memasukkan barang-barang. Ruang ini dalam aspek 

akustiknya normal, pencahayaan pada ruang ini alami dan buatan, 

penghawaannya juga alami dan buatan, keamanan ruang membutuhkan 

sekuritas tinggi dan kebakaran tinggi. 

J. Ruang Generator/ mekanikal elektrikal 

Ruang ini terletak dibelakang dekat dengan loading dock dan storage. Ruang 

ini dalam aspek akustiknya membutuhkan kestabilan, pencahayaan pada 

ruang ini alami, penghawaannya buatan, keamanan ruang membutuhkan 

sekuritas dan kebakaran tinggi.  

 

3.7. Analisa Sifat Ruang dan Jenis Ruang 

Sifat ruang didalam galeri seni mural ini berdasarkan sifat kegiatan yang 

terjadi didalam ruang. Sifat ruang dibagi 4 sifat yaitu publik, semi publik, privat dan 

servis. Berikut sifat ruang berdasarkan kegiatan yang berada di galeri mural ini : 

A. Sifat Publik 

Sifat ini lebih ke masyarakat atau keluar galeri, seperti memberi informasi 

kepada pengunjung atau tamu, menjual tiket, memarkirkan kendaraan. Sifat 

tersebut berada pada ruang yang biasanya berada didepan. Ruang yang 

berdasarkan sifat publik yaitu lobby, loketing,  
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B. Sifat Semi Publik 

Sifat ini memiliki kegiatan yang mendapatkan ijin kedalam galeri atau setelah 

membeli tiket, seperti melihat pameran, mengerjakan mural, dan melakukan 

workshop. 

C. Sifat Privat 

Sifat ini terdapat pada pengelola galeri, seperti surat-menyurat, mengurusi 

keuangan dan kegiatan admistrasi lainnya, lalu memelihara karya koleksi, 

serta memilih karya yang akan dipamerkan. 

D. Sifat Servis 

Sifat melayani pengguna galeri atau galerinya sendiri. Seperti menjaga 

keamanan dan ketertiban galeri, mengawasi galeri, menjaga koleksi galeri, 

menjaga kebersihan ruang-ruang didalam museum, memperbaiki barang 

koleksi yang rusak, dan merawat mekanikal elektrikal.    

Berikut tabel yang menunjukkan ruang-ruang didalam galeri seni mural yang 

dikelompokkan berdasarkan dengan sifat ruangnya yang dianalisa dari sifat 

kegiatan yang terjadi didalam ruang : 

Keterangan : 

O : Outdoor 

SO : Semi Outdoor 

I : Indoor 

Tabel 3 3 Tabel analisa sifat ruang dan kegiatannya 

No Sifat Ruang Nama Ruang Kegiatan 
Jenis 

Ruang 

1 

PUBLIK 

Parkiran pengunjung 

dan pengelola 

Memarkirkan 

kendaraan pribadi 

(motor dan mobil) 

O 

2 Taman 
Sebagai tempat 

berkumpul 
O 
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pengunjung sebelum 

masuk galeri 

3 Lobby 

Berkumpul 

Menunggu 

Mengobrol  

I 

3 Loket tiket 

Membeli tiket dari 

staf 

Menjual tiket ke 

pengunjung 

I 

4 Ruang penitipan barang 
Menitipkan barang 

bawaan 
I 

5 Receiptionist 

Memberikan 

informasi kepada 

pengunjung 

I 

6 

SEMI PUBLIK 

Ruang pamer indoor 

Memamerkan 

mural 

Melihat mural 

Mengerjakan mural 

I 

7 Ruang pamer outdoor 

Memamerkan 

mural 

Melihat karya 

mural 

O 

8 Ruang workshop 

Seminar 

Memural 

Belajar mural 

SO 

9 

PRIVAT 

Storage karya 
Menyimpan karya 

mural dipanel 
I 

10 Storage maintenance 

Menyimpan 

barang-barang 

untuk maintenance 

I 

11 Loading Dock 
Menurunkan 

barang 
SO 

12 Ruang staf administrasi Menulis data  I 

13 Ruang Warehouse staff Membackup data  I 

14 kurator Menganalisa karya I 

15 Ruang Rapat Pengelola 
Rapat dan 

berkumpul 
I 

16 
Ruang Komputer 

Pengawas (CCTV) 
Melihat komputer I 

15 Pantry 

Meletakkan 

makanan dan 

minuman 

I 
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16 Ruang janitor 
Menyimpan alat 

kebersihan 
I 

17 Ruang panel 
Mengecheck 

saluran listrik 
I 

18 Ruang genset Mengontrol genset I 

19 Ruang pompa Mengontrol pompa I 

20 Ruang AHU 
Mengontrol mesin 

AHU 
I 

21 

SERVIS 

Toilet karyawan 
BAB/ BAK dan cuci 

tangan 
I 

22 Toilet pengunjung 
BAB/ BAK dan cuci 

tangan 
I 

23 
Ruang Cleaning Service 

dan staf teknis 

Ganti baju dan 

loker staf cleaning 

service dan teknisi 

I 

 

Analisa sifat ruang ini menghasilkan zoning ruang yang mana digunakan untuk 

menentukan letak zona ruang pada tapak. Berdasarkan analisa, zona publik akan 

diletakkan di bagian depan agar mudah dijangkau pengunjung umum dan dekat 

akses keluar masuk tapak. Zona semi publik diletakkan di bagian tengah setelah 

zona publik karena sifatnya yang sedikit tertutup dan yang akan memasuki zona 

ini harus melewati tahap kegiatan yang ada di zona publik dulu. Zona privat 

diletakkan disamping ruang publik atau disamping ruang semi publik karena 

sifatnya yang tertutup dan memiliki kegiatan yang rahasia tentang pengelolaan 

galeri. Zona servis diletakkan ditempat yang tertutup tapi mudah dijangkau, seperti 

didepan dekat ruang informasi dan dibelakang dekat ruang pengelola. 

 

3.8.  Organisasi Ruang 

Pada galeri mural ini memiliki organisasi linier untuk ruangannya karena 

organisasi ini dapat mengarahkan pengunjung dari entrance sampai keruang 

pamer outdoor yang menjadi ruang hirarki dalam galeri ini. Dan hubungan ruang 

galeri ini yaitu ruang bersebelahan yang mana hubungan ruang ini dapat 
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mendukung organisasi linier, sehingga dapat membantu mengarahkan 

pengunjung. 

Hubungan ruang antara entrance, ruang parkir dan lobby yaitu dekat dan 

bersebelahan. Lalu hubungan untuk lobby, ruang informasi, lavatory, dan loketing 

yaitu sangat dekat dan mereka ruang dalam ruang. Lalu hubungan dari loketing 

sampai keruang pamer dan ruang workshop yaitu dekat dan bersebelahan. Untuk 

hubungan ruang pada ruang pengelola seperti ruang administrasi dan ruang 

kurator yaitu sangat dekat dan bersebelahan. Berikut pola hubungan ruang dalam 

galeri seni mural : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 19 
Hubungan Ruang 
Sumber : Analisa Pribadi 
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3.9.  Analisis Tapak 

3.9.1. Kebutuhan Ruang Parkir 

A. Pengunjung umum 

Pengunjung galeri seni mural di Yogyakarta yang berjumlah 200 orang, 

menggunakan kendaraan yang terdiri dari mobil, sepeda motor dan bus. 

Berikut perkiraan perhitungan kebutuhan parkir : 

Tabel 3 4 Tabel Perhitungan Parkir Pengunjung 

Kendaraan % 
Pengunjung 

Per 
Kendaraan 

Perhitungan Lot 
Parkir 

Ruang 
Pakir 
(m2) 

Luas 
Parkir 
(m2) 

Mobil 30 4 = (30% x 200) : 4 
= 15 

12,5 187,5 

Motor 50 2 = (50% x 200) : 2 
= 50 

1,4 70 

Bus 20 40 = (20% x 200) : 40 
= 1 

47,6 47,6 

Luas 305,1 

(+ Sirkulasi 100%) = TOTAL 610,2 

 

B. Pengelola Galeri 

Total pengelola galeri seni mural di Yogyakarta ini berjumlah 30 orang, 

menggunakan kendaraan yang terdiri dari mobil dan sepeda montor. Berikut 

perkiraan perhitungan kebutuhan parkir : 

Tabel 3 5 Perhitungan Parkir Pengelola 

Kendaraan % 
Pengunjung 

Per 
Kendaraan 

Perhitungan Lot 
Parkir 

Ruang 
Pakir 
(m2) 

Luas 
Parkir 
(m2) 

Mobil 10 1 = (10% x 30) : 1 
= 3 

12,5 37,5 

Motor 90 1 = (90% x 30) : 1 
= 27 

1,4 37,8 

Luas 75,3 

(+ Sirkulasi 100%) = TOTAL 150,6 
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Total luas lahan parkir yang dibutuhkan adalah penjumlahan luas total dari 

lahan parkir pengunjung dan lahan parkir pengelola, sehingga hasil perhitungan 

total adalah 760,8 m2. 

3.9.2. Zonasi Ruang Luar 

Kebutuhan ruang luar pada galeri seni mural ini yaitu bangunan utama, 

ruang pamer outdoor, ruang workshop, taman dan parkiran. Taman dan parkiran 

masuk kedalam zona publik, karena ruang tersebut memiliki sifat yang bising dan 

teerbuka untuk umum. Dengan demikian zona publik tersebut diletakkan di depan. 

Bangunan utama, ruang pamer outdoor dan ruang workshop masuk kedalam zona 

privat, karena sifatnya yang tertutup dan tidak bisa sembarang orang masuk 

kedalam ruang-ruang tersebut. Dengan demikian zona privat peletakannya lebih 

masuk kedalam dekat dengan bangunan di sebelah timur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.3. Luas Lahan Efektif yang digunakan pada Tapak 

Berdasarkan peraturan daerah Kota Yogyakarta, tapak ini memiliki : 

KDB = 80% 

KLB = 3,0 

KDH = 30% 

GSB Jalan Ireda = 1 meter dari depan tapak 

GSB Jalan Brigjen Katamso = 12 meter 

gambar 3 20 Zoning Ruang Luar 
Sumber : Analisa Pribadi 
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a) Kebutuhan luas tapak 

= Luas Total Bangunan : KLB 

= 4184,23 m2 : 3,0 

= 1394,74 m2 

b) Luas Lantai Dasar 

= Luas Kebutuhan Tapak x KDB% 

= 1394,74 x 80% 

= 1115,79 m2 

c) Total Luas Ruang Terbuka 

= Luas parkir + Ruang Pamer outdoor + Ruang workshop + Luas ruang terbuka 

hijau 

= 760,8 + 664,9 + 54,95 + (30% x luas lahan) 

= 1480,65 + 1941,9 

= 3422,55 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10. Analisa Lingkungan Buatan dan Alami 

Lokasi yang berada di pertigaan dapat memberi 2 akses keluar masuk 

tapak dari sisi barat dan utara tapak dan lokasi proyek ini berada di kawasan wisata 

Lahan yang 

terkena GSB Lahan yang dapat 

digunakan 
Gambar 3 21 Analisa lahan yang terpakai 

Sumber : Analisa Pribadi 
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yang mana mudah mendapatkan pengunjung tetapi merupakan kawasan yang 

ramai lalu lintasnya.  

Fasilitas yang berada didalam sudah terdapat listrik, telpon, PAM dan 

saluran drainase sehingga dapat memudahkan pengelolaan galeri. Aksesbilitas 

menuju kedalam tapak dipermudah dengan transportasi yang lengkap melewati 

jalan brigjen katamso seperti bis trans dan angkutan kota.  

Gaya bangunan Jawa yang masih banyak disekeliling tapak dapat 

mempengaruhi gaya bangunan yang akan dibangun di dalam tapak. Ketinggian 

bangunan disekitar tapak yang dominan satu lantai dapat mempengaruhi juga 

bangunan yang akan dibangun di dalam tapak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada daerah tapak ini memiliki perekonomian yang cukup maju karena 

kawasan ini terletak pada kawasan wisata sehingga perekonomian pada daerah 

ini cukup tinggi. Tingginya perekonomian dapat mempengaruhi biaya 

pengoperasian dari galeri mural. Harga tanah pada daerah ini sekitar 7 juta per 

meter persegi (https://www.olx.co.id/properti/tanah/yogyakarta-di/q-brigjen-

katamso/) maka harga tersebut dapat mempengaruhi desain bentuk bangunan 

yang akan dibangun didalam tapak.  

Iklim dan cuaca pada tapak proyek yang panas dan hujan ini dapat 

mempengaruhi galeri mural ini. Karena tapak ini memiliki suhu ±32⁰ dengan besar 

Gambar 3 22 Gaya Atap Jawa disekitar Tapak 
Sumber : Analisa Pribadi 
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cahaya yang masuk kedalam tapak 6384 lux. Angin yang menuju dari arah timur 

laut menuju selatan tapak ini tidak berbenturan dengan tapak secara langsung 

sehingga tidak mempengaruhi apapun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


