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BAB IV. PENELUSURAN MASALAH DESAIN 

Permasalahan desain galeri seni mural ini ditemukan berdasarkan konflik 

yang ditimbulkan oleh bangunan galeri dengan manusia, tapak dan 

lingkungannya. Yang mana konflik tersebut dipengaruhi keamanan, kenyamanan, 

kemudahan dan kesehatan. Berikut penelusuran masalah desain pada galeri seni 

mural : 

4.1. Bangunan Galeri terhadap aktifitas manusia dan benda seni 

Besaran dan sirkulasi galeri mural ini dipengaruhi oleh para 

pengunjungnya, baik normal maupun yang berkubutuhan khusus karena mereka 

membutuhkan jalan sirkulasi gerak yang luas dan nyaman. Sehingga tata atur 

media mural yang besar-besar di dalam bangunan perlu diperhatikan agar luasan 

dan sirkulasi gerak pengunjung yang berkubutuhan khusus serta jarak pandang 

pengunjung untuk melihat lukisan mural tetap nyaman. Besarnya ruang didalam 

galeri mural ini tidak hanya memperhatikan kemudahan sirkulasi gerak dan jarak 

pandang saja tetapi perlu penataan ruang yang tidak membosankan juga. Ruang 

yang luas dan sirkulasi gerak yang luas tetapi penataan tidak menarik maka 

menyebabkan pengguna galeri merasa jenuh dan bosan dengan galeri. Mural 

dalam galeri seni ini memiliki arti penting untuk ruang pamer, karena tujuan mural 

dalam pameran ini untuk menyampaikan pesan ke masyarakat. Agar pesan mural 

langsung tersampaikan ke pengunjung maka perlu penataan ruang yang dibuat 

dapat langsung mengesankan pengunjung sehingga para pengunjung dapat 

langsung menangkap pesan dalam mural. 

Galeri yang berisi pengunjung yang penuh dan media yang dimensinya 

besar-besar dapat menutupi jalur untuk evakuasi. Maka perlu penataan ruang 

yang tepat agar jalur evakusi untuk pengunjung mudah terlihat dan dijangkau saat 
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ada masalah. Bau cat yang terdapat pada mural yang baru dibuat dapat 

mengganggu pernapasan pada pengunjung maka penghawaan didalam ruangan 

yang diakibatkan bau cat perlu diperhatikan. 

 

4.2. Fungsi Bangunan terhadap Kondisi Fisik Tapak 

4.2.1. Bangunan Galeri terhadap Kondisi Fisik Alami pada Tapak 

Cuaca dan iklim pada tapak di Indonesia yaitu panas dan hujan, yang mana 

hal tersebut dapat mempengaruhi mural yang berada di ruang pamer outdoor. 

Maka mural dioutdoor akan lebih sering rusak, dengan demikian mural dioutdoor 

akan sering diganti. Pergantian mural di ruang pamer outdoor lebih cepat, maka 

membutuhkan media yang cepat dan mudah untuk diganti-ganti.  

Topografi pada tapak yang berbentuk datar untuk fungsi galeri ini dapat 

mempermudah melakukan peletakan media mural didalam ruang pamernya. 

Penatan media mural pada topografi datar lebih bebas, karena apabila topografi 

berkontur maka penataan media mural diruang pamer akan mengikuti bentuk 

bangunan berdasarkan kontur yang ada. 

 

 

 

 

 

 

Kelembaban pada tapak akan mempengaruhi mural yang akan dipamerkan 

pada galeri ini. Kelembaban pada tapak paling terendah 32,4%Rh dan tertinggi 

33%Rh, berdasarkan SNI 03-6572-2001 kelembaban udara relatif untuk daerah 
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Gambar 4 1 Topografi Tapak 
Sumber : Google Maps.com 
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tropis 40%-50%. Apabila kelembaban udara kering dapat berdampak pada cat 

pada mural yang mengalami keretakan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kecepatan angin pada tapak juga berpengaruh terhadap ruang pamer 

outdoor. Kecepatan angin pada tapak masih termasuk kategori nyaman 

sehingga tidak mengganggu aktifitas pada ruang pamer outdoor dan ruang 

workshop yang berada diluar  

 

4.2.2. Bangunan Galeri terhadap Kondisi Fisik Buatan pada Tapak 

Infrastruktur yang berada didalam tapak yang lengkap dengan fungsi galeri 

yang merupakan bangunan fasilitas umum, dapat membantu fungsi galeri mural 

ini berjalan lancar karena fasilitas yang dibutuhkan oleh galeri seperti listrik, lampu 

jalan, dan sambungan telpon tersedia didalam tapak.  

Vegetasi didalam tapak dapat mempengaruhi layout galeri pada site. 

Vegetasi didalam tapak ini sudah membentuk sebuah pagar antara tapak dengan 

jalan raya dan ada yang sudah membentuk taman, sehingga vegetasi dalam tapak 

ini tidak perlu semua dipangkas karena sudah membantu penataan layout galeri. 

Gambar 4 2 Indikasi kelembaban/kekeingan udara 
Sumber : https://www.higienis.com/blog/humidity-guide/ 
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Gapura bekas taman ria purawisata dapat berpengaruh terhadap tata 

layout galeri juga. Gapura ini hanya perlu diredesign karena gapura ini memiliki 

orientasi yang sudah tepat untuk bangunan yang berada pada tapak tersebut. 

 

4.3. Bangunan Galeri terhadap Bangunan di Lingkugannya  

Lingkungan disekitar galeri ini memiliki gaya bangunan yang masih jawa, 

sehingga gaya tersebut dapat menjadi sebuah konflik terhadap bentuk galeri mural 

yang simbolik dan dinamis. Sehingga pengaruh gaya bangunan yang berada 

disekitar galeri mural ini dapat mempengaruhi bentuk fasad luar bangunan galeri 

mural. 

Suasana bangunan yang berada disebelah bangunan galeri mural ini 

bernuansa pedesaan yang tenang dan asri. Dengan demikian nuansa yang tenang 

dan asri ini dapat menjadi sebuah masalah galeri mural yang berada disebelahnya 

yang memiliki sifat sedikit ramai. Suasana pada bangunan sebelah galeri mural ini 

akan mempengaruhi suasana yang berada di galeri mural. Sehingga tata ruang 

dalam pada galeri mural ini akan mempengaruhi bangunan pada sebelahnya 

(Hotel dan teater purawisata). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 3 Bentuk Bangunan 
Samping Selatan Ttapak 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Gambar 4 4 Bentuk Bangunan 
Samping Timur Tapak 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Gambar 4 5 Suasana di Bangunan samping Tapak (Hotel dan Teater 
Purawisata) 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 



71 
 

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 dan pembangunan galeri. Harga tanah pada 

daerah ini sekitar 7 juta per meter persegi maka harga tersebut dapat 

mempengaruhi desain bentuk dan penataan ruang dari galeri mural ini.  

Lokasi ini berada dikawasan perdagangan dan jasa sehingga untuk 

bangunan galeri mural yang bersifat komersil ini dapat menguntungkan. Kawasan 

ini dapat mendatangkan pengunjung dengan mudah sehingga dapat memberikan 

penghasilan berkelanjutan untuk galeri mural ini.  

Lokasi tapak yang hanya berjarak 1.9 km dari kraton Yogyakarta akan 

mempengaruhi galeri mural ini. Lokasi yang dekat pusat kota seperti lokasi tapak 

ini akan mudah ditemukan oleh pengunjung. 

Uraian Masalah 

Dengan demikian permasalahan yang ditemukan dari fungsi bangunan 

terhadap manusia, tapak, dan lingkungannya yang dipengaruhi aspek keamanan, 

kenyamanan, kemudahan dan kesehatan yaitu tata ruang yang memiliki luasan 

dan sirkulasi yang nyaman, tata ruang yang dapat mengekspresikan makna mural, 

tata ruang yang memiliki sirkulasi evakuasi yang mudah, pelingkup pada galeri 

yang memiliki penghawaan yang nyaman untuk pengunjung, iklim dan cuaca tropis 

yang dapat mempengaruhi mural yang berada diluar ruangan, topografi tapak 

yang membantu penataan ruang dalam galeri, kelembaban yang mempengaruhi 

mural yang berada di outdoor, Kecepatan angin yang masuk kedalam tapak 

mempengaruhi kenyamanan pengunjung, Infrastruktur dalam tapak yang 

mendukung galeri, vegetasi didalam tapak yang membantu penataan ruang galeri, 

Gapura bekas taman ria purawisata yang berpengaruh terhadap tata ruang galeri, 
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Gaya bangunan arsitektur Jawa yang akan mempengaruhi bentuk galeri mural 

yang bersifat simbolik dan dinamis, tata ruang galeri yang terpengaruh suasana 

bangunan yang berada disebelahnya, bentuk galeri yang berada dikawasan 

perekonomian cukup tinggi, lokasi yang berada dikawasan perdagangan dan jasa 

mendukung bangunan komersil seperti galeri mural, lokasi yang dekat dengan 

kawasan kraton mempermudah lokasi galeri ditemukan.  Menurut permasalahan 

diatas dapat dikategorikan menurut tinggi rendahnya masalah, yaitu sebagai 

berikut : 

a) Masalah dengan tingkat tinggi 

Masalah pada tingkat ini yaitu masalah yang dominan dan penting untuk 

diselesaikan terlebih dahulu. Masalah pada tingkat ini yaitu tata ruang yang 

dapat mengekspresikan makna mural, tata ruang yang memiliki luasan dan 

sirkulasi yang nyaman dan Gaya bangunan arsitektur Jawa yang tumbuh 

disekitarnya akan mempengaruhi bentuk galeri mural yang bersifat simbolik 

dan dinamis. 

b) Masalah dengan tingkat sedang 

Masalah pada tingkat ini memiliki tingkat kepentingan yang tidak terlalu tinggi. 

Pemecahan masalahnya setelah pemecahan masalah tingkat tinggi 

diselesaikan. Masalah pada tingkat ini yaitu pelingkup pada galeri yang 

memiliki penghawaan yang nyaman untuk pengunjung, kelembaban yang 

mempengaruhi mural yang berada di outdoor dan gapura bekas taman ria 

purawisata yang berpengaruh terhadap tata ruang galeri. 

c) Masalah dengan tingkat rendah 

Masalah pada tingkat ini merupakan masalah yang tidak begitu significant. 

Masalah pada tingkat ini yaitu tata ruang yang memiliki bentuk galeri yang 

berada dikawasan perekonomian cukup tinggi, sirkulasi evakuasi yang mudah 
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dan iklim dan cuaca tropis yang dapat mempengaruhi mural yang berada 

diluar ruangan. 

 

Menurut masalah yang telah diuraikan diatas, maka masalah yang perlu 

diprioritaskan untuk pemecahan masalahnya yaitu masalah yang memiliki tingkat 

tinggi. Masalah prioritas tersebut yaitu luasan yang dibutuhkan galeri mural yang 

besar karena pengaruh sirkulasi aktifitas penggunanya, gaya bangunan disekitar 

yang masih ada unsur jawa, terletak pada kawasan dengan perekonomian yang 

cukup tinggi. Sehingga pertanyaan permasalahan untuk permasalahan desain ini 

yaitu : 

1. Bagaimana bentuk dan tata ruang yang dapat mengekspresikan galeri seni 

mural dengan sirkulasi yang nyaman? 

2. Bagaimana menciptakan bentuk bangunan galeri mural yang simbolik dan 

dinamis yang mampu mengakomodasi arsitektur Jawa yang tumbuh 

disekitarnya? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


