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BAB I

PENDAHULUAN

1.1.  Pengertian Judul

Dasar-dasar  Program  Perencanaan  dan  Perancangan  Arsitektur  yang 

berjudul :  “Yogyakarta School of  Design” mempunyai  pengertian sebagai 

berikut :

• Yogyakarta

Propinsi  di  Indonesia  yang  juga  disebut  sebagai  Daerah  Istimewa 

Yogyakarta (DIY). Dipimpin oleh seorang Sultan secara turun-menurun.

• School

- Suatu  tempat  atau   bangunan.  dimana  pengajaran  diberikan,  suatu 

pertemuan yang teratur bagi murid dan guru untuk belajar mengajar.1

- Bangunan  atau  lembaga  untuk  belajar  mengajar  serta  tempat  untuk 

menerima  dan  memberi  pelajaran  menurut  tingkatannya,  (dasar-

lanjutan-tinggi).2

- Sekolah adalah satuan pendidikan yang merupakan bagian dari jalur 

formal yang berjenjang dan berkesinambungan.3

• Design

- Design : kerangka bentuk; rancangan; motif; pola; corak.4

- Suatu proses tujuan kreasi yang bersifat visual.5

Jadi pengertian dari Yogyakarta School of Design adalah suatu wadah 

pendidikan  setingkat  perguruan  tinggi  di  Kota  Yogyakarta  yang 

menyelenggarakan  pendidikan  keilmuan  dalam  bidang  desain  maupun 

pendidikan profesional yang mempelajari ilmu perancangan seni, seperti 

1 The new Grolier Webster Int dictionary of English language, 1971
2 DEPDIKBUD, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2005
3 Kurikulum SMU, landasan program dan pengembangan, Depdikbud, 1993
4 Ibid no.3
5 Edi Pramono.S, BPK, Esbent 1 Jur.Ars.UNS, 2003



grafis/desain  komunikasi  visual,  desain  produk  industri,  desain  fashion 

busana, desain interior dan desain arsitektur.

     1.2. Latar Belakang

   1.2.1.  Desain 

Desain, sebagai bagian dari aktivitas manusia, yang diyakini, 

ada sejak kehidupan itu dimulai. Desain menyangkut semua benda 

yang  digunakan  manusia  didalam  rnenjalankan  aktivitasnya. 

Ruang, iklan, logo, gambar, foto, pakaian, dan sebagainya.6

Sebuah  iklan  secara  persuasif  dirancang  agar  orang secara 

sukarela  maupun  karena  terpaksa  mendapatkan  informasi  dan 

pengetahuan mengenai sesuatu yang dikomunikasikan lewat iklan 

tadi, yang selanjutnya diharapkan akan terjadi perubahan sikap dan 

kemudian diikuti  perubahan  perilaku  berupa tindakan membeli 

produk  yang  diiklankan,   misalnya   perkembangan  teknologi 

komunikasi,  informasi, dan teknologi media massa (media cetak, 

media  elektronik,  dan  multimedia)  semakin  mendorong 

berkembangnya strategi kreatif periklanan.7

Gambar 1.1. Desain dan Perkembangannya
(Sumber : www.agesvisual.files.wordpress.com, 2008)

1.2.2.  Perkembangan Teknologi Desain 
6 Megs, Phillip B, A History of Graphic Design, 1992
7 Artikel Forum Diskusi ADVY, Yogyakarta, 2007

http://www.agesvisual.files.wordpress.com/


Dalam  dunia  yang  dipengaruhi  oleh  arus  global  saat  ini, 

masyarakat  sangat  mudah  mendapatkan  informasi.  Tren  dan 

teknologi menjadi hal yang terus berkembang dan berubah dengan 

pesat. Salah satu hal yang sangat dibutuhkan dalam perkembangan 

tren dan teknologi tersebut adalah desain. 

Desain,  berarti  suatu  kegiatan  manusia  untuk  menciptakan 

lingkungan  dan  khasanah  perbendaan  buatan  yang  diolah  dari 

alam. Khasanah ini kemudian berkembang melalui inovasi-inovasi 

yang menciptakan kehidupan budaya manusia yang lebih baik.8

Gambar 1.2. Desain dan Teknologi
(Sumber : www.design.technologycal.com, 2008)

Desain dan teknologi menjadi dua hal yang saling berkaitan. 

Bila pada saat awal perkembangannya desain masih mengandalkan 

cara manual, maka pada saat ini desain menggunakan cara digital. 

Sebaliknya,  perkembangan  desain  produk  menjadi  penunjang 

berkembangnya industri teknologi, sehingga dua hal ini akan selalu 

8 Sachari Agus, Desain Gaya dan Realitas, 2007

http://www.design.technologycal.com/


berkembang  dan  saling  mendukung  bagi  terciptanya  kemajuan 

dunia.9

Era  desain  semakin  eksis  dengan  munculnya  gerakan 

"Bauhaus"  di  Jerman  yang  memperkenalkan  penyatuan  prinsip 

ekonomi  dengan  proses  desain.  Promosi  membutuhkan   media 

yang   dapat   mewakili   keberadaan  produk   di   tengah-tengah 

masyarakat.  Inovasi  sebuah  produk  desain  terhadap  kehidupan 

masyarakat sudah tidak dapat terbantahkan lagi.10

Produk  desain  yang  menyangkut  rancang  bangun,  fashion, 

produk industri, maupun interior adalah sebuah potensi yang dekat 

dengan  keseharian  masyarakat.  Sebuah  produk  desain  akan 

mendapatkan poin tersendiri bagi selera masing-masing individu. 

Sementara persaingan akan semakin ketat dari segi kualitas bahan, 

kualitas  desain,  hingga  media  promonya.  Teknologi  memegang 

peranan cukup penting dari konteks tersebut.11

1.2.3.   Perkembangan Desain Grafis

Perkembangan  desain  grafis  memperlihatkan  kemajuan 

teknik  maupun  tampilan  dalam dunia  cetak  yang  lebih  modern 

pada awal abad ke-20. Hal tersebut dapat dicermati pada berbagai 

perkembangan poster film, pengumuman, iklan, kemasan, maupun 

karya cetak lainnya, seperti terlihat pada iklan 'Tembaco van Nelle' 

(M van Meeteren Brouwer), 'Fly to Java by KNILM' (J. Lavies), ' 

Sumatra Java Rotterdamsche Llyod' (JAW von Stein),  'See Ball 

(J.Korver),'  'Faroka de Indische Sigaret' (J.van der Vliet),  'Obat  

Korrengzal Woods' (JJ van der Heijden).12

9   Arief Adityawan, Tinjauan Desain, Dari Revolusi industri hingga Postmodern, 1999
10  Ibid
11  Ibid no.9
12  Sachari, agus. 2007



Dunia periklanan sebagai bagian dari ajang bisnis merupakan wilayah 

yang paling subur dan potensial bagi pengembangan profesi desain grafis. 

Mengingat  kebutuhan  yang  tinggi  di  masyarakat  akan  profesi  ini,  maka 

profesi desain grafis mengalami percepatan kemajuan dan perluasan usaha, 

terutama ketika penggunaan komputer grafis semakin populer di masyarakat 

pada  awal  tahun  1990-an.  Kemudian  ketika  siaran  televisi  swasta  mulai 

memantapkan diri sebagai siaran alternatif  setelah radio dan TVRI, dunia 

iklan Indonesia mulai bergeser ke arah iklan media elektronik, disusul oleh 

tumbuhnya rumah-rumah produksi (produsen iklan multimedia). Pada tahun 

1998,  ketika  Indonesia  berhadapan  dengan  krisis  ekonomi,  dunia  iklan 

mengalami  penurunan  mendekati  60  persen  dari  tahun  sebelumnya.  Jika 

pada tahun 1997 belanja iklan nasional telah mendekati Rp. 2,1 triliun, maka 

pada  tahun  1998  belanja  iklan  nasional  hanya  berkisar  Rp.  860  milyar. 

Namun demikian  jumlah  media  cetak  justru menunjukkan kenaikan  yang 

besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.13

13 Buchori, Imam, 1999

Gambar 1.3. Perkembangan Desain pada Abad XX
(Sumber : Lexion of Foreign Artist)



Tabel 1.1. Pendapatan iklan menurut media tahun 2002-2007

Tabel 1.2.
Perkembangan Jumlah Media Cetak pada Tahun 2004 hingga  Juli 2008

JENIS MEDIA 2004 2005 2006 2007 2008
Surat Kabar Harian
Surat Kabar Mingguan
Majalah Mingguan
Majalah Tengah Bulanan
Majalah Bulanan
Majalah Dwibulanan
Majalah Tribulanan
Buletin

112
147
54
81
68
7
4

13

120
158
67
94
75
7
4

13

137
162
77
98
82
8
4

13

142
177
84
98
86
8
5

14

148
180
87
98
88
8
5

14
JUMLAH 486 538 581 614 628

1.2.4.  Potensi Perkembangan Desain di DI Yogyakarta

Kota  Yogyakarta  (Jogja)  sebenarnya  memiliki  potensi  yang 

cukup besar dalam dunia desain. Hal ini terlihat dari berkembangnya 

jurusan-jurusan  desain  pada  perguruan  tinggi  yang  ada  di  kota 

yogyakarta  dan  banyaknya  toko-toko  desain  maupun  distro  yang 

merupakan  bisnis  yang  dirintis  oleh  anak  muda  kota  yogyakarta. 

Industri distro inipun belakangan lebih menggeliat lagi karena sernakin 

banyaknya ‘pemain’ yang bermunculan. selain itu, jogja juga memiliki 

banyak studio-studio desain yang menawarkan jasa perancangan, baik 

dalam bidang grafis, seni,  mode,  dan interior.  Belum lagi maraknya 

dunia  advertising  di  kota  berbasis  budaya  ini.  Dalam  bidang 

JENIS 
MEDIA

2002
(Milyar)

2003
(Milyar)

2004
(Milyar)

2005
(Milyar)

2006
(Milyar)

2007
(Milyar)

Surat Kabar
Majalah
Radio
Bioskop
Televisi
Luar Ruang

1.503
285
195
14

1.525
212

1.578
297
211
17

1.587
225

1.649
335
236
21

1.611
243

1.884
358
243
24

1.678
268

1.961
373
257
26

1.704
307

2.011
401
270
30

1.855
358

JUMLAH 3.734 3.915 4.095 4.455 4.628 4.925

(Sumber : media screen, 2007)

(Sumber : Ditjen Pembinaan Pers dan Grafika, 2008)



percetakan, jogja bisa dikatakan sabagat barometer bagi kota-kota lain 

di  Jawa  Tengah.  Selain  karena  keberaga.man  jenisnya,  industri 

percetakan jogja berkembang karena kualitasnya yang tergolong baik.

Gambar 1.4. Salah satu distro Yogyakarta

(sumber : www.farm4.static.flickr.com ,2008)

Selain itu, seperti yang diketahui produk akhir dari  Yogyakarta 

School  of  Design adalah  menghasilkan  tenaga  profesional  yang 

memiliki kemampuan dan keahlian dalam mendesain / merancang. Hal 

tersebut  tentu  saja  tidak  lepas  dari  keberadaan  industri  percetakan, 

periklanan,  maupun  industri  grafika,  terutama  di  daerah  tempat 

Yogyakarta School of Design berada.  Di jogja, perkembangan dunia 

percetakan, periklanan, dan grafika dengan cepat sekah berkembang. 

Hal tersebut terbukti dengan keunggulan Jawa Tengah dalam industri 

grafika di Jawa Timur dimana sebanyak 60 % industri grafika di Jawa 

Tengah berada di Solo (Harian Suara Merdeka, 21 Junuari 2004 dalam 

Industri Grafika DI Yogyakarta dan Jateng Mampu Kalahkan Jatim). 

Disebutkan pula bahwa pengusaha grafika di Jogja banyak yang sudah 

masuk Jakarta.  Bahkan order  percetakan KPU banyak dimenangkan 

konsorsium grafika yang berasal  dari  jogja. Pengusaha grafika jogja 

juga  telah  memasuki  propinsi  Sumatera.  Hal  tersebut  membuktikan 

http://www.farm4.static.flickr.com/


bahwa jogja merupakan kota yang luar biasa yang sangat mendukung 

dan memiliki potensi vang sangat bagus sebagai tempat didirikanhya 

Yogyakarta School of Design.

Gambar 1.5. Produk Desain Baru DI Yogyakarta

(Sumber : www.dagadu.com, 2008)

1.3. Permasalahan dan Persoalan 

 1.3.1. Permasalahan

Bagaimana merencanakan dan merancang bangunan  Yogyakarta 

School of Design sebagai fasilitas yang mewadahi pendidikan desain 

bagi  masyarakat  yogyakarta  dan  seluruh  Indonesia  sebagai  sebuah 

media  berlangsungnya  proses  kreasi,  apresiasi,  dan  edukasi  secara 

visual dan fungsional dapat menunjang proses kreatif.

http://www.dagadu.com/


 1.3.2. Persoalan

Sekolah desain ini  diarahkan untuk memperoleh sebuah wadah 

yang  berfungsi  sebagai  tempat  pusat  pendidikan  desain  yang 

menerapkan prinsip-prinsip arsitektural yang mendukung konsep dasar 

perancangannya.  Dalam  proses  perencanaannya  muncul  persoalan-

persoalan yang membutuhkan pemecahan, diantaranya :

1. Penentuan  pengelompokan  kegiatan,  pola  kegiatan,  kebutuhan 

ruang, besaran ruang, pola hubungan ruang dan organisasi ruang, 

serta  persyaratan  ruang  yang  dibutuhkan  oleh  kegiatan-kegiatan 

yang ditampung oleh Yogyakarta School of Design.

2. Penentuan  lokasi  site  yang  strategis,  pengolahan  tapak  yang 

meliputi  penentuan  zona,  ME  dan  SE,  sirkulasi,  orientasi 

bangunan, view dan penataan landscape.

3. Penentuan  penampilan  fisik  bangunan  baik  interior  maupun 

eksterior,  penentuan  gubahan  massa  sesuai  tuntutan  kebutuhan 

yang akan dapat mendukung keberlangsungan proses pendidikan 

serta mampu mewadai seluruh kegiatan yang di rencanakan.

4. Penentuan sistem struktur dan kontruksi yang akan digunakan dan 

sistem utilitas yang mendukung kesehatan di dalam bangunan dan 

lingkungan sekitarnya.

1.4. Tujuan dan Sasarasn

 1.4.1. Tujuan

Mendapatkan wujud fisik  Yogyakarta School of Design yang 

diperoleh  dari  konsep dasar  perancangan melalui  pendekatan  desain 

sesuai  tuntutan  kebutuhan  yang  akan  dapat  mendukung 

keberlangsungan  proses  pendidikan  serta  mampu  mewadai  seluruh 

kegiatan yang di rencanakan.



        1.4.2. Sasaran

Mendapatkan hasil  aplikasi  konsep tersebut  dari  bentuk fisik 

Yokyakarta  School  of  Design yang  mampu  merefleksikan  seluruh 

konsep perencanaan yang ditentukan sebelumnya diantaranya:

1. Bagaimana  membuat  konsep  pengelompokan  kegiatan,  pola 

kegiatan,  kebutuhan ruang,  besaran  ruang,  pola  hubungan ruang 

dan organisasi ruang, serta persyaratan ruang yang dibutuhkan oleh 

kegiatan-kegiatan  yang  ditampung  oleh  Yogyakarta  School  of  

Design.

2. Bagaimana  menentukan  lokasi  site  yang  strategis,  pengolahan 

tapak  yang  meliputi  penentuan  zona,  ME  dan  SE,  sirkulasi, 

orientasi bangunan, view dan penataan landscape.

3. Bagaimana menentukan penampilan  fisik  bangunan baik interior 

maupun  eksterior,  penentuan  gubahan  massa  pada  Yogyakarta 

Shcool of Design

4. Bagaimana menentukan sistem struktur dan kontruksi yang akan 

digunakan dan sistem utilitas yang mendukung kesehatan di dalam 

bangunan dan lingkungan sekitarnya. 

1.5. Batasan dan Lingkup Pembahasan

1.5.1.   Batasan 

Permasalahan  dan  Persoalan  yang  akan  diangkat  terbatas  pada 

pemilihan lokasi dan site yang sesuai untuk bangunan  Yogyakarta 

School  of  Design,  penyelesaian  zonifikasi  kegiatan dan peruangan 

fasilitas pendidikan keilmuan dalam bidang desain, beserta fasilitas-

fasilitas penunjang pendidikan dan fasilitas lainnya.

1.5.2.   Lingkup Pembahasan

Pembahasan  hanya  meliputi  disiplin  ilmu  arsitektur,  sedangkan 

disiplin  ilmu  lain  hanya  sebatas  pendukung,  yang  akan  dibahas 

secara garis besar yang diselaraskan dengan tujuan dan sasarannya.



1.6. Metode Pengumpulan dan Pembahasan

Metode yang  digunakan untuk mencapai  tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan  meliputi  metode  pengumpulan  data,  metode  pengolahan  data, 

metode pembahasan dan perumusan konsep:

1.6.1. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Observasi

Mengamati  dan  meneliti  langsung  ke  lapangan,  yaitu  kawasan 

Yogyakarta  yang  mempunyai  potensi  didirikannya  Yogyakarta 

School of Design untuk mendapatkan data primer berupa kondisi 

site.

b. Metode Wawancara

Wawancara  mengenai  perkembangan  perancangan  seni  grafis 

terutama desain komunikasi visual, desain produk industri, desain 

tekstil dan desain interior DIY Yogyakarta dari pengelola yayasan/ 

pengusaha/ pengrajin/ pengguna (konsumen)

c. Metode Studi Literatur

 Peraturan daerah yang terangkum dalam bidang pendidikan DIY 

Yogyakarta

 Buku-buku  yang  mendukung  tinjauan  mengenai  perancangan 

seni grafis, desain produk industri lainnya.

 Buku-buku yang menunjang pembahasan secara arsitektural.

 Media Elektronik/ Website

1.6.2. Metode Pembahasan

a. Metode Analisis

Data yang sudah dikaji kemudian diuraikan secara lebih mendekati 

untuk  memperoleh  pembahasan  dan  penyelesaian  masalah  yang 

ada pada fasilitas Yogyakarta School of Design. 

b. Metode Sintesis

Studi  pendekatan  konsep  yang  didapatkan  digunakan  untuk 

menentukan  konsep perencanaan dan perancangan  sebagai  dasar 

untuk menuju tahap desain fisik.



1.7.  Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang, permasalahan, tujuan, dan sasaran, batasan dan 

lingkup pembahasan, metode pembahasan, dan sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi  tentang  tinjauan  terhadap  literatur-literatur  yang  meliputi  tinjauan 

umum tentang pendidikan, tinjauan pendidikan tinggi di Indonesia, sekolah 

sebagai  wadah  pembelajaran,  tinjauan  persyaratan  bangunan  sekolah, 

tinjauan  sekolah  tinggi,  tinjauan  sekolah  tinggi  desain,  tinjauan  fasilitas 

sekolah  tinggi  desain,  tinjauan  akreditasi  program  studi,  sekilas  tentang 

desain, dan studi komparasi.

BAB III . TINJAUAN KOTA YOGYAKARTA

Berisi tentang tinjauan umum kota Yogyakarta dan tinjauan ekspresi visual 

bangunan di Yogyakarta.

BAB IV. ANALISA DAN PENDEKATAN KONSEP YOGYAKARTA 

                SCHOOL OF DESIGN

Berisi  tentang  analisa  dan  pendekatan  konsep  dasar  perencanaan  dan 

perancangan berisi tentang analisis dan pendekatan konsep tentang lokasi, 

ruang, teknologi dan estetika bangunan yang digunakan sebagai acuan untuk 

transformasi perencanaan dan perancangan fisik bangunan.
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