
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pengertian Judul Karya Desain

 Judul perancangan Tugas Akhir adalah “Perancangan Interior Galeri 

Berkala Studio’s Display Roadshow”. Pengertian dari judul Tugas Akhir ini adalah:

Perancangan:

• Proses dari pembuatan, cara merancang sesuatu ; perbuatan merancang

(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002. Hal 927)

Interior:

• Bagian dalam gedung (ruang dsb); 2 tatanan perabot (hiasan dsb) di dalam 

ruang dalam gedung dsb

(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002. Hal 438)

Galeri:

• Ruangan atau gedung tempat memamerkan benda atau karya seni dsb

(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002. Hal 328)

Berkala:

• Berulang-ulang pada waktu tertentu dan beraturan

(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002. Hal 492)

Studio’s Display Roadshow

• Studio (Nama dari majalah tersebut)

• Display: (n) a collection of objects arranged for public viewing

  (New Oxford American Dictionarys)
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• Roadshow: (n) a touring show of performers, esp. pop musicians.

 (New Oxford American Dictionarys)

• Studio’s Display Roadshow (Eng.): “A touring show of a collection of objects 

for public viewing of Studio Magazine”

• Studio’s Display Roadshow (Ind.): “Sebuah pertunjukan pameran keliling 

tentang barang-barang yang diperlihatkan bagi publik dari majalah Studio”

Kesimpulan:

Perancangan Interior Galeri Berkala Studio’s Display Roadshow adalah 

“Perancangan dalam ruang tempat memamerkan karya seni yang secara berulang-

ulang untuk sebuah pertunjukan pameran keliling tentang barang-barang yang 

diperlihatkan bagi publik dari majalah Studio.”
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1.2 Latar Belakang Permasalahan

 Pada umumnya, majalah dikenal sebagai media cetak yang mampu menarik 

perhatian penuh pembacanya dari gambar dan tulisan artikel yang menarik. Demikian 

juga majalah desain interior yang banyak menampilkan desain-desain interior rumah 

hingga produk yang sangat menarik. Dalam konsep  bisnis yang adalah perusahaan 

media cetak yang mempublikasikan sebuah majalah desain interior bernama Studio, 

ide galeri berkala tercetuskan dari ide majalah tiga dimensi dan salah satu cara 

promosi majalah Studio.

 Sebuah galeri merupakan tempat untuk memajang karya seni yang 

memperbolehkan pengunjung untuk datang dan melihat barang-barang yang dipajang. 

Pada umumnya galeri menampilkan produk, hasil fotografi, dan lain-lain. Untuk 

majalah, kebanyakan perusahaan media cetak di Indonesia jarang mengadakan sebuah 

galeri yang didedikasikan untuk majalahnya sendiri yang dianggap akan menambah 

ketertarikan orang terhadap majalah dan bidang desain interior itu sendiri.

 Dari hasil observasi, kebanyakan galeri didirikan di suatu lokasi tertentu, dan 

dalam jangka waktu tertentu dengan objek-objek yang sama maupun diganti dengan 

yang baru. Kebanyakan majalah desain interior terlalu sering berfokus pada desain 

interior rumah, dan kurang mengekspos desain interior fasilitas lainnya (mis. sekolah, 

retail stores, area publik, dsb.). Para praktisi interior selain desainer, seperti fotografer, 

stylist, dosen dan pelajar desain interior, sangat jarang diekspos oleh majalah-majalah 

desain interior Indonesia yang ada.
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 Fenomena tersebut akhirnya melatarbelakangi ide bisnis dan konsep desain 

untuk proyek akhir yang dikerjakan penulis. Fasilitas interior galeri berkala akan 

dirancang berdasarkan tema yang berhubungan dengan desain interior di Indonesia, 

dengan menampilkan serangkaian produk, artikel desain interior, fotografi praktisi 

interior maupun hasil karya desain interior, dan lainnya.

 Konsep fasilitas interior galeri ini yang adalah berkala (hanya dalam waktu 

singkat untuk setiap  lokasi) dan berpindah tempat membawa penulis untuk 

memikirkan rancangan yang tepat dan baik bagi galeri tersebut. Dari konsep 

berpindah tempat secara periodik dan transformasi artikel menjadi pajangan yang 

besar dan juga produk aslinya, terdapatlah permasalahan yang melatarbelakangi 

proyek Tugas Akhir ini.
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1.3 Rumusan Permasalahan

 Dari latar belakang permasalahan tersebut, terdapat beberapa rumusan 

permasalahan berupa pertanyaan-pertanyaan seperti, “Bagaimana caranya untuk 

menciptakan sebuah galeri berkala dengan tanpa mengetahui bentuk lokasinya terlebih 

dahulu?”, “Bagaimana mentransformasikan artikel majalah menjadi wujud tiga 

dimensi dalam sebuah galeri?” dan “Bagaimana merancang sistem modular galeri 

yang dapat menyesuaikan layout dan bentuk lokasi yang beragam.”. Hal-hal ini 

merupakan pertanyaan-pertanyaan yang mendasari dan sangat penting bagi proses 

desain, karena dengan mencari jawaban yang tepat dan benar untuk rumusan 

permasalahan, proses dan hasil desain yang baik, tepat guna dan bernilai jual akan 

dicapai.

1.4 Tujuan Perancangan

 Tujuan utama perancangan galeri berkala ini adalah agar bidang desain interior 

Indonesia lebih terekspos dan dikenal oleh masyarakat yang bukan di bidangnya, dan 

memberi mereka wawasan tentang apa saja yang sedang terjadi di dunia desain 

interior, dan hal ini tidak berhenti pada desain-desainnya, namun juga agar para 

praktisi di bidang ini seperti mereka yang bergerak di bidang edukasi interior yaitu 

dosen dan mahasiswa, juga fotografer, stylist dan lainnya juga lebih dikenal oleh 

masyarakat awam. Dengan menyebarkan wawasan dan pengetahuan lebih tentang 

dunia interior pada masyarakat awam, diharapkan penghargaan terhadap bidang ini 

pun akan bertambah. Kebutuhan dan keinginan untuk mengolah interior pun akan 
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berkembang. Pada saatnya akan meningkatkan permintaan produk, desain dan lainnya 

di bidang desain interior di Indonesia. 

 Selain dari hal yang telah dijelaskan di atas, tujuan perancangan galeri ini 

adalah salah satu media promosi untuk majalah desain interior Studio. Dengan 

mengadakan event seperti ini, secara tidak langsung akan memperkenalkan majalah 

Studio kepada banyak orang yang mungkin tidak mengenal majalah desain interior 

maupun juga kepada mereka yang berkutat di bidang desain interior.

 Tujuan ketiga dari perancangan ini adalah sebagai media promosi untuk 

produk-produk interior dan praktisi-praktisi interior yang bersangkutan, karena di 

dalam galeri tersebut akan terdapat produk-produk interior mulai dari furnitur, 

aksesoris, lampu, dan sebagainya yang merupakan produk dari perusahaan-perusahaan 

interior tertentu yang mengikutsertakan produk mereka di galeri tersebut. Hal ini pun 

akan menarik perhatian pengunjung terhadap produk-produk tersebut, dan secara tidak 

langsung akan mempromosikan brand yang ada pada masyarakat.
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1.5 Ruang Lingkup Perancangan

Adapun ruang lingkup perancangan ini adalah:

1. Perancangan fasilitas interior galeri berkala yang merupakan wujud tiga dimensi 

dari majalah desain interior Studio.

2. Batasan fisik obyek desain adalah:

a. Ruang lingkup galeri yang dapat berubah setiap  kali dipindah-tempatkan yang 

memiliki luasan minimum dan ukuran yang sesuai untuk produk yang 

dipajang. Ruang lingkup tersebut merupakan layout / bentukan lokasi yang 

belum diketahui sebelumnya. Hal ini pun akan mempengaruhi ukuran dan 

layout desain yang akan dilakukan. Desain galeri harus dipertimbangkan 

sebaik mungkin agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan ruang yang ada. 

Kebutuhan ruangan akan terdiri dari area display, entrance, dan area penjaga 

galeri.

b. Produk modular yang merupakan elemen interior dari galeri berkala tersebut 

yang menggunakan material kardus dengan konstruksi corrugated yang 

diaplikasikan pada dinding partisi, display horisontal, kursi dan meja penjaga 

galeri. Studi material akan diperhatikan lebih untuk perancangan dinding 

modular tersebut.

c. Karena galeri ini merupakan versi tiga dimensi dari majalah Studio, akan 

diperhatikan dan ditentukan cara yang tepat untuk mentransformasikan artikel 

majalah menjadi produk tiga dimensi yang dapat disentuh oleh pengunjung.
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