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Sudarmadji, seni adalah segala manifes

alaman estetis dengan menggunakan medi

a, tekstur, volume, dan gelap terang.

Drs. Suwaji Bastomi, seni adalah aktivita

alaman estetik yang dinyatakan dalam bent

punyai daya membangkitkan rasa takjub dan h

ari sekian pengertian seni baik dari kamu
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Pada tahun yang sama diselenggarakan Pial

elatan dan Jepang. Momen ini digunakan

elevisi swasta Indonesia mengenalkan Korea

orea (K-Drama).

ayangnya K-Drama di beberapa stasiun tel

pengenalan musik Korea melalui original

ang ditayangakan (OST). Dengan adanya m

ektronik atau media cetak, seni dan budaya

emakin dikenal di wilayah Indonesia.

ka ditilik kebelakang, Indonesia dengan Kore

hubungan kerjasama sejak tahun 1973, se
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Tabel 1.1 Daftar Kegiatan KNF Tahun 2012

Waktu Tema Acara Tempat
Final

9 Maret –
1 April 2012

Come and
Feel The

Korean Wave

Festival
Citylink,
Bandung

Lom
pamera

alat 
21 Januari-
28 Februari

2013

Enjoy The
Dynamic of

Korea

Kalibata
City,

Jakarta

Lomba
cover s

alik

5 April -
4 Mei 2014

Explore The
Dynamic of

Korea

Grand
Galaxy,
Bekasi

Lomba
cover

f
r : Hasil wawancara penulis dengan narasumber12,201

Gambar 1.1 Tim Cover Dance dari Yogyakarta di
Sumber Ruiza Pratama Putra13
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14

i KNF 2013
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KNF 2013 untuk

e Beast) dengan
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Tabel 1.2 Daftar Acara KTO K-Pop World Tahu

Tempat Pengisi Acara

Mal Taman
Anggrek

 S4 (Indonesia)
 S.O.S (Indonesia)
 Jang Woo Hyuk (Korea)
 Hwang Min Woo (Korean Little Ps
 Jinjo Crew (Korean B-Boy)
 Bibap (Korean non verbal

perfomance)

Mall Kota
Kasablanka

 Eru (Korea)
 Music Show Wedding (Korea)
 Morning of Owl (B-boy)

k Resmi KTO15,2014

Gambar 1.2 K-F estival 2013, Mal Taman Anggre
Sumber : koreanscoop.com & dhiloblogoblog16

Gambar 1.3 K-F estival 2014, Kota Kasablanka Jak
Sumber : KTO & mandaberry917

Konsep perlombaan pada K-pop World KTO

aftaran online melalui pengiriman video lew

ube18 dimana kompetisi ini dapat diikuti ol

wilayah manapun di Indonesia. Kemudian pa

ditentukan dipilih 20 grup untuk mengiku

–

un 2013-2014
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Indonesia

sy)
Luminous

(Shinee -cover
dance group)

I'Generation
(SNSD - cover
dance group)
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karta

O dimulai dengan

wat sosial media
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leh dilewatkan karena kota Yogyakarta me
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kota pelajar dan pariwisata. Kegiatan dengan

budaya populer Korea Selatan seperti Korean

K-pop dengan skala cukup besar (penguj

Yogyakarta mulai terlihat aktif setelah melew

nyelenggara yang aktif setiap tahunnya meng

upakan dari perguruan tinggi yang memilik

aya, atau bahasa Korea Selatan. Contoh piha

orean Day adalah dari tim sastra baha

tas Gajah Mada (UGM) dan tim dari Un

(Sadhar). Berikut akan dilampirkan tabel ac
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Tabel 1.3 Da

Tahun Bula

2010

Mei

Juni

Novem

Desem

2011

Janua

Apri

Juni

Agust

Septem

Novem

Desem

2012

Janua

Febru

Apri

Mei

Oktob

Novem

Desem

2013

Janua

Mare

Mei

Juni

Juli

Novem

Desem

2014

Janua

Febru

Mare

Juni

Agust

Septem

Novem

Sumber : Hasil pendata

aftar Acara K-pop Besar di Yogyakarta Tahun 2010

an
Keterangan

Event

i So Fresh, So Cheerful K-pop Gath 2010

i Kimochi Fest 2010

mber Korean Pop Fest, Sarangahaeyo!

mber Aikei Gayo Daejun 2010

ari
Korean Day UGM

K-pop Day 2011 by Sejong

il Summer Day Gathering by UKLI

i
Korean Dance Cover Competition by Swaragama

Kimochi Fest 2011

tus Korean Day by Sejong KCC

mber Festival Indonesia Keren (F.I.R.E)

mber
Korean Day UGM

Korean Day Sadhar

mber Christmas Winter Wonderland

ari Korean Day By Sejong KCC & Sarang Team

uari K-pop Day in Jogja by ElfsJoy

il UKDW Hobby Fest

i Asian Day Festival Teladan

ber B-Fest UKDW

mber
PKIM Duta Fillia Cover Dance Competition

Korean Day Sadhar

mber Korean Day UGM

ari Annyeong ID Korean Youth Festival

et Scoopy Fashion Week - Hallyu Vaganza

i Asian Day Festival 2013

i Shineeworld K-pop Bazaar & Dance Cover Contest

i Annyeong ID 2 Korean Youth Festival

mber Korean Day Sadhar

mber JKF Carnival 2013

ari DBL Honda K-pop Cover Dance Contest

Korean Day UGM

uari K-pop Dance Festival with Michigo

et K-pop Winter Festival

i K-pop Cover Dance Competition by Extalia

tus
East Asia Day Festival

Bangtan Blast - Rookie Appreciation Day

mber Korean Culture Fest UGM

mber Korean Day Sadhar

Annyeong ID 3 Korean Youth Festival
aan penulis19,2014

–

0 – September 2014

Lokasi

Miami Bistro

JEC

Koinonia, UKDW

Wanitatama

Purnabudaya, UGM

Wisma Immanuel

Dae Jang Geum Restaurant

Ambarukmo Plaza

JEC

Wisma Immanuel

Purnabudaya, UGM

Purnabudaya, UGM

Kampus Sadhar, Mrican

Ambarukmo Plaza

Wisma Immanuel

Koinonia, UKDW

Agape, UKDW

SMA 1, Teladan

Agape, UKDW

Agape, UKDW

Kampus Sadhar, Mrican

Purnabudaya, UGM

Galeria Mall

Malioboro Mall

SMA 1, Teladan
Dharmaputera Residence,

UGM
Purnabudaya, UGM

Panggung Realino, Sadhar

Auditorium RRI

GOR UNY

Purnabudaya, UGM

Ambarukmo Plaza

Koinonia, UKDW

Balai Pamungkas

SMA 1, Teladan
Dharmaputera Residence,

UGM
Gedung Vokasi, UGM

Panggung Realino, Sadhar

Autrium JCM



Tabel 1.4 Fasilita
No Gedu

1 Purnabu
PKKH, 

2 Audito
RR

3 Wanita

4 GOR U

5 Koino
UKD

6 Agape U

7
Dharma
Reside

UGM

8 Bala
Pamun

9 Audito
UNY

Sumber : Hasil pen

Ge

yang seri

as Gedung yang Digunakan untuk Pertunjukan K-p
ung Alamat Fas

udaya /
UGM

Universitas Gajah Mada,
Bulaksumur Yogyakarta

CP: Herlina
(08157900353)

Hall / Ruang Pertunjukan-
(21x21m), listrik 10.000 w

 Panggung pertunjukan, pe
Ruang Pameran 2 lantai, (

watt
Ruang meetng / seminar, 2

AC
Halaman depan gedung, 4
Ruang transit, ruang ganti

alat
 Tenaga : keamanan, parkir

dan air

orium
RI

Jl. Affandi, Yogyakarta
CP : Agus

(085643579236)

Hall dan balkon dengaan k
 Toilet dalam dan luar, hala
Ruang tansit, Ruang ganti

operator, panggung perma
(conblock)

Kapsitas listrik 3.000 watt

atama

Jl. Laksda Adisucipto
No.88, Yogyakarta

55281
(0274) 587818

Balai Shinta (28x29m), 10
Pantry

Balai Kunthi (24x13m), 35
Pantry

Balai Utari (18x27m), 700
Ruang Dewi Ratih (8x6m)
Area parkir (conblock) di 

UNY
Jl. Colombo, Yogyakarta

55281
(0274) 561484

Kapsitas ±5.800 orang,
 Tribun lantai 2 dengan kur

kursi
Ruangan lantai 1 : 2 Ruan

dan selatan, Fitness center
ganti wanita, 2 ruang VIP 

Ruangan lanatai 2 :  6 loke
Halaman parkir motor (sis

utara, timur), mushola

onia
DW

Kompleks Kampus
UKDW

Jl. Dr.Wahidin Sudiro
Husodo No.5-25
(0274) 563929

 Panggung permanen (cor)
Balkon dengan area duduk
 Toilet (lantai bawah dan la
Backstage, lobby, ruang tr
Halaman parkir

UKDW

Kantin, toilet (pisah)
Area atrium (yang digunak
 Lantai 2 dan 3 biasa dijadi

untuk pengunjung
Akses vertikal dengan tan
 Lapangan parkir basement

aputra
ence ,
M

Jl. Andung No.1,
Baciro,(Barat Stadion

Mandala Krida)
(0274) 549023

Ruang tamu, ruang pertem
 Toilet, kantin, taman (area
 Panggung permanen, soun
Aula , lobby, halaman par

ai
ngkas

Jl.  Atmosukarto No.1
(timur Stadion

Kridosono)
(0274) 566198

 Panggung permanen dan a
Backstage,ruang ganti, rua
Gudang, pantry, toilet
Halaman parkir

orium
Y

Kompleks Kampus UNY
Jl. Colombo No.1

Yogyakarta
(0274) 554688

 Panggung permanen dan a
Ruang ganti, backstage, ru

backstage)
 Panry,toilet, ruang tamu (A

parkir,keamanan, sound sy
ndataan penulis, 2014

edung yang ada di data tabel 1.4 merupakan

ing digunakan untuk pertunjukan musik at

–

pop di Yogyakarta
silitas
- kosong, 800-1000 kursi
watt ,Toilet dalam dan luar
ermanen, (21x7m)
(19,5 x 19,5 m), listrik 5.000

20-40 orang, (9x9m), Full

40 tand, (18x42m)
, ruang rias, mushola, ruang

r, kebersihan gedung, litrik

kapasitas total 700 orang
aman parkir
, Lobby, loket, Ruang

anen, Halaman depan

t, Full AC
000 kursi, AC Central,

50 kursi, AC Multisplit,

0 kursi, Fan gantung
) 50 kursi
dalam dan luar area gedung

rsi, Tribun lantai 3 tanpa

ng sidang (AC), lobby utara
r, 2 ruang ganti pria, 2 ruang
(AC), ruang P3K,

et dan 12 toilet
si barat), mobil (sisi barat,

k tanpa kursi (bentuk tangga)
antai atas)
ransit, full AC

kan penempatan panggung)
ikan sebagai area tribun

gga dan lift
t

muan, kamar
a duduk)
nd
rkir
aula, AC split, sound
ang rias

aula, balkon, Full AC
uang operator (balkon dan

AC), lobby, halaman
ystem

n gedung-gedung

tau acara umum



lainnya. B

acara K-p

dan Purn

gedung y

untuk pan

Se

Selatan j

bahasa K

terlepas d

langsung 

mempelaj

lewat pem

dapat mem

Selatan.

dijumpai 

Ta
No N

1
Pusat S
Univer
(UGM

2
Lemba
Univer
(USD)

3
Lemba
Univer
Yogya

4 Lemba
Korea

5 KT-Go
Center

6 Lemba
Korea 

7 LPK M

8 LPK B
Sumber : Hasil pen

Ha

namun p

Beberapa diantaranya pernah pula dijadikan

pop di Yogyakarta seperti: Koinonia UKDW,

nabudaya UGM. Pihak penyelenggara acara

yang sesuai dengan konsep acara serta keter

nitia acara, pengisi acara, hingga penonton.

elain sederet acara K-pop, Seni dan budaya

uga memberikan dampak di dunia pendid

orea. Kertertarikan akan budaya Korea sepert

dari penggunaan bahasa dan huruf Korea (H

mereka yang menyukai seni dan buday

jari cara membaca, menulis, serta memaham

mbelajaran online, pusat bahasa/les privat, ata

mahami lebih banyak tentang Seni dan buday

Berikut beberapa Lembaga Bahasa Kor

di Yogyakarta :

abel 1.5 Tempat Pembelajaran Bahasa Korea di Yo
Nama Instansi Alamat
Studi Korea
rsitas Gajah Mada

M)
Jl. Mahoni, Bulaksumur B-9

aga Bahasa
rsitas Sanata Dharma
)

Jl. Affandi Mrican CT Depok
Sleman Yogyakarta

aga Bahasa
rsitas Atma Jaya
akarta (UAJY)

Jl. Mrican Baru 28 Yogyakar
55281 Indonesia

aga Kursus Bahasa
– Hangeul

Jl. Gejayan CT X no 19
Yogyakarta

ongs!n  E-Learning
r

Jl. Gowongan Kidul No.17,
Yogyakarta

aga Indonesia –
SEJONG

Jl. Ringin Putih No. 490 A
Kotagede 55000

Mitra Utama Jl. Ringroad Selatan, Gang
Usaha No 1, Sleman

Bina Insani Jl. Babaran No. 21, Batikan,
Umbulharjo

ndataan penulis,2014

al serupa juga terjadi di dalam bidang k

asti mulai bermunculan tempat makan den

–

n sebagai tempat

, Agape UKDW,

a akan memilih

rsediaan fasilitas

a populer Korea

dikan khususnya

ti K-drama tidak

Hangeul). Secara

ya Korea akan

mi bahasa Korea

au otodidak agar

ya populer Korea

rea yang dapat

ogyakarta
Telp.

9 0274-554323

k 0274-540739

rta 0274-584146

0274-564793

, 0274-7104117

+6285876801234

0274-375555

, 0274-380816

kuliner. Perlahan

ngan menu khas



Korea set

Korea Se

yang mer

Yogyakar

menyajik

No
1 Mu
2

3 M

4

5

6

7

8
9 S

10
Sumber : Hasi

Da

berikut:

Sumber

telah melihat peluang dari animo seni dan 

elatan di Yogyakarta. Diantara pemilik ruma

rupakan orang Korea Selatan asli yang me

rta (Kangnam Stail dan Musiro). Berikut tem

kan menu Korea di Yogyakarta:

Tabel 1.6 Tempat Makan Masakan Korea di Yogy
Nama Tempat Alamat
usiro Korean Food Gg. Alamanda no 2 Gejayan, Yo

Silla Jl. Arteri ( Ring Road ) Utara N

Michigo Ekspress Jl. Kaliurang KM 5,5 (FoodFezt
Kompleks Ruko Babarsari, Yog

Michigo Jl Laksda Adi Sucipto Km 6 (Lt
Plaza)

Kangnam Stail Jl. Lempong Sari, Timur Monja
Utara)

Hororo Jl Babarsari (Ruko Rafflesia) Ba

Dae Jang Geum Jl. Palagan Tentara Pelajar Km. 
Palagan.

Dari Oppa Jl. Gowongan Kidul 17
Sagan Dak Galbi Jl. Prof. Herman Yohanes, Timu

Coffee Talk Jl. Mancasan Kidul no. 189 E, C
Catur,Sleman

il pendataan penulis,2014

ari data acara K-pop di Yogyakarta diperoleh

Grafik 1.1  Perkembangan Acara K-Pop di Yogya
(hingga November 2014)

r : Analisis penulis,2014

–

budaya populer

ah makan ini ada

mbuka usaha di

mpat makan yang

yakarta

ogyakarta
No.33, Yogyakarta

t-Pandega Karya)
gyakarta
t. 3 Ambarrukmo

ali (Ringroad

abarsari
8,5, Sariharjo

ur Galleria Mall
Condong

h grafik sebagai

akarta



Dari d

aktivitas dan 

Sumber : 

Dan da

Purnabudaya 

acara bertajuk

banyak acara

gedung denga

K-pop di Yog

1.1.3 Latar Belaka

Untuk 

gedung dilaku

acara K-pop d

Grafi

data grafik diatas dapat disimpuklan bahwa 

animo para penyelenggara acara K-pop

Analisis penulis, 2014

ari grafik skala pemakaian gedung, diketahu

adalah gedung yang kerap digunakan unt

k Korea ini. Penggunaan sebuah gedung y

dalam waktu berkala menunjukan bahwa m

an fasilitas yang diingikan penyelenggara ac

gyakarta.

ang Permasalahan

mengetahui kriteria penyelenggara acara

ukan wawancara dengan beberapa penyeleng

diYogyakarta sebagai berikut :

fik 1.2 Skala Pemakaian Gedung untuk Acara K-Pop
Yogyakarta

–

masih bersarnya

i bahwa Gedung

tuk mengadakan

ang sama untuk

masih kurangnya

cara untuk acara

K-pop fasilitas

ggara dan pengisi

op di



Tabel 1.7 Krit
No Nama

1
Didit

Hernoko

2
Maretta Dewi

3
Naradipta

Yana Putra

4 Aprilia Kitin

5
Yoga P.

Maruta-dewa

6
Dyah Ayu

Pratiwi

7
Nadhiya

Nurlis Layla

8
Windari
Astuti

Sumber : Hasil wawanc

eria Gedung Penyelenggara dan Pengisi Acara K-p
Aktivitas terkait Seni dan Budaya

Populer Korea Selatan K

 NC Boys / NC Star (grup cover dance)
 Panitia JKF Carnival 2013
 Admin SONE Jogja (fanbase SNSD)
 Juri Lomba K-pop Cover Dance

Lantai stage
panggung per
meja rias den
ruang transit 
mandi yang 
UNY, Purn
UKDW.
9 September 2

i

 Aikei Kpop/Seken Projek/Hakuna Matata
(grup cover dance)

 Admin Jogja Kpop Family (JKF)
 Panitia So Fresh So Cherfull Gathering

2010 & Panitia Aikei Gayo Daejun 2010
 Ketua JKF Carnival 2013
 Juri Lomba K-pop Cover Dance di Jogja

Kapasitas ban
backstage, rua
memadahi, si
adanya AC di 
area teduh,  p
bisa ditambah
keluar masuk m
8 September 2

 Aikei Kpop/Seken Projek/Hakuna
Matata/IYH&YKICYH /TNTM/Crunchy
Sh*t, MMC (grup cover dance)

 Triple-X (grup dancehip hop dari Solo)
 Panitia So Fresh So Cherfull Gathering

2010
 Panitia Aikei Gayo Daejun 2010
 Panitia JKF Carnival 2013
 Juri Lomba K-pop Cover Dance di Jogja

Gedung bersih
kota, penghaw
tidak panas, 
menggunakan 
memadahi (
terjangkau), pe
dengan bud
(disesuaikan d
9 September 2

n
 Aiseu (grup cover dance)
 Ketua Korean Days Sadhar 2012
 Juri Lomba K-pop Cover Dance di Jogja
 MC acara K-pop di Jogja

Ada open spac
yang dilengka
dalam ruanga
konsep dan 
Untuk acara 
dengan kursi 
acara outdoo
terhadap sound
9 September 2

a

 Tim Gongs!n ID Jogja (Lembaga Bahasa
Korea)

 Panitia korean Day Sadhar 2012
 Panitia JKF Carnival 2013
 MC acara K-pop di Jogja

Gedung denga
Fasilitas backs
cermin) untuk
panggung min
built in. Mini
utama.
9 September 2

 Staff Aikei Kpop (grup cover dance)
 Admin Jogja Kpop Family (Kumpulan

komunitas K-pop Jogja)
 Panitia So Fresh So Cherfull Gathering

2010
 Panitia Aikei Gayo Daejun 2010
 Panitia JKF Carnival 2013
 Juri Lomba K-pop Cover Dance
 Founder Yoboseyo & K-pop Trip Jogja

Tempat luas 
yang banyak.
lebih (untu
pengeluaran), 
penonton teta
panggung wal
ada kolom/
pemandangan.
10 September 

 EJ Dance (grup cover dance)
 Panitia K-pop Day in Jogja 2012
 Panitia JKF Carnival 2013
 Sie Acara Kpop Winter Festival 2014

Gedung bersi
besar,ada ruan
system, sirk
menyesuaikan 
10 September 

 Admin A+ Jogja (fanbase MBLAQ)
 Panitia JKF Carnival 2013
 Panitia Kpop Winter Festival 2014
 Sie Acara Bangtan Blast Rookie

Appreciation Day 2014

Tempat yang
system, kursi, 
500 orang. T
pengisi acara
lighting. Harga
10 September 

cara penulis dengan narasumber, 2014

–

pop di Yogyakarta
Kriteria Gedung

dari karpet, terdapat tribun,
rmanen, ruang ganti dengan
ngan kaca dan lampu, akses
ke panggung mudah, kamar
bersih. Contoh: Auditorium

abudaya UGM, Koinonia

2014; 15.57 WIB
nyak, fasilitas (toilet, mushola,
ang transit, lobby, ruang rias)
irkulasi udara baik (terkait
ruang indoor),jika outdoor ada
anggung kokoh permanen dan

hkan, lighting terpasang, akses
mudah.

2014; 17.35 WIB

h, akses mudah dan dekat dari
waan baik,nyaman, ketika antri
 sirkulasi dalam gedung

AC, sound system yang
(penyewaan dengan harga
engadaan panggung tergantung
get dan kapasitas acara

dengan kebutuhan).
2014; 15.00 WIB

ce (outdoor) dan ruang indoor
api AC, kenyamanan penonton
an, ,kapasitas menyesuaikan
target penyelenggara acara.

resital diutamakan indoor
agar penonton nyaman. Jika

or perlu perhatian khusus
d system.

2014;18.33 WIB
an kapasitas 500-1000 orang.
stage dengan tempat rias (ada

k pengisi acara. Toilet bersih,
nimal ukuran 10x12m, lighting
imal terdapat dua pintu akses

2014;15.54 WIB

agar menampung kapasitas
Stage permanen menjadi nilai

uk meminimalisir biaya
terdapat area tribun sehingga

ap dapat melihat ke arah
lau dengan jarak jauh. Tidak
/pilar yang menghalangi
.
2014;08.30 WIB

ih, luas, nyaman, kapasitas
ng transit, toilet bersih, sound
rkulasi udara, panggung

kebutuhan.
2014; 09.05 WIB

g dilengkapi dengan sound
AC dengan kapasitas minimal

Terdapat ruang ganti, ruang
, ruang operator sound dan
a terjangkau.
2014; 15.18 WIB



Dari 

bangunan yai

untuk fasilita

Seni dan Bud

dan lain-lain.

tuntutan untuk

mampu menar

Diperlu

kondisi lingku

itu dipilih arsi

Budaya Popul

ada (termasuk

Tradisional K

memadukan un

1.2 Rumusan Perm

Bagaima

Korea Selatan d

edukasi yang m

mempelajari sen

menerapkan pri

Korea?

1.3 Tujuan dan Sa

1.3.1 Tujuan

Tujuan

Yogyakarta 

mempelajari 

mengadakan a

besar.

hasil wawancara ditemukan kesamaan 

tu hal penghawaan dan sirkulasi dalam ged

as kegiatan lain dilengkapi dengan tempat

daya populer Korea Selatan seperti drama, 

Sebagai tempat pengenalan seni dan budaya

k memiliki nuansa budaya Korea secara tidak

rik pengunjung (atraktif) serta bersifat interak

ukan adaptasi pula untuk mencapai kese

ungan di Yogyakarta yang mana termasuk ar

itektur tropis untuk menjawab tuntutan dari

ler Korea Selatan di Yogyakarta melalui prin

k penghawaan dan sirkulasi) serta penggu

Korea sebagai bentuk yang atraktif dan in

nsur-unsur Korea di dalamya.

masalahan

ana wujud perancangan dari Pusat Seni dan

di Yogyakarta sebagai fasilitasi pertunjukan

mampu mendukung kegiatan pengunjung untu

ni dan budaya Korea yang atraktif dan in

insip Arsitektur Tropis dalam bentuk Arsite

saran

n rancangan Pusat Seni dan Budaya Populer K

adalah agar dapat menjadi tempat m

seni dan budaya Korea serta sebagai

acara seni dan budaya populer Korea Selat

–

terkait kriteria

dung. Sedangkan

mengenal unsur

bahasa, kuliner,

a Korea terdapat

k langsung yang

ktif

elarasan dengan

rea tropis. Untuk

i Pusat Seni dan

nsip-prinsip yang

unaan Arsitektur

nteraktif dengan

Budaya Populer

n, informasi, dan

uk mengenal dan

nteraktif dengan

ektur Tradisional

Korea Selatan di

mengetahui dan

i wadah untuk

an dengan skala



1.3.2 Sasaran

Sasara

di Yogyakarta

 Pemberia

mengadak

Yogyakar

 Penataan

atraktif d

Populer K

1.4 Lingkup Studi

1.4.1 Lingkup Sub

Dalam

dasar Arsitekt

Selatan

1.4.2 Lingkup Spa

Pusat 

merupakan tem

itu diperlukan

1.4.3 Lingkup Tem

Target

Selatan di Yo

gasal 2014/20

kemudian dap

pada semester

1.5 Keaslian Penul

Berikut 

judul atau fungs

1) Tugas Akhir

Judul

an rancangan Pusat Seni dan Budaya Popule

a adalah:

an gedung yang dapat menampung serta mem

kan acara seni dan budaya populer Ko

rta.

massa dengan bentuk arsitektur tradsion

dan interaktif bagi pelaku kegiatan di Pusat S

Korea Selatan Yogyakarta.

bstansial

m lingkup substansial akan dibahas mengena

tur Tropis serta bentuk dalam Arsitektur Tr

atial

Seni dan Budaya Populer Korea Selatan

mpat yang memfasilitasi kebutuhan masyarak

n akses yang mudah untuk mencapai lingkung

mporial

t penulisan tugas akhir Pusat Seni dan Buday

ogyakarta ini adalah hingga habis periode p

015 dan periode kedua semester gasal 2

pat dilanjutakan dengan studio tugas akhir

r genap 2014/2015.

lisan

beberapa karya tulis yang memiliki kesam

si :

r Strata-1

: Pusat Kebudayaan Korea di Jakar

–

er Korea Selatan

mfasilitasi untuk

orea Selatan di

nal korea yang

Seni dan Budaya

ai prinsip-prinsip

radisional Korea

n di Yogyakarta

kat umum, untuk

gan.

ya Populer Korea

pertama semester

2014/2015, yang

periode pertama

aan baik berupa

rta



Penyusun

Program Stu

Fakultas

Universitas /

Keterangan

2) Tugas Akhir

Judul

Penyusun

Program Stu

Fakultas

Universitas

Keterangan

3) Tugas Akhir

Judul

Penyusun

Program Stu

Fakultas

Universitas /

Keterangan

: Toki Yulinovita C. (L2B 309 002

udi : Arsitektur

: Teknik

/ Tahun : Universitas Diponegoro Semarang

: Berisi tentang perancangan Pus

Korea dengan menggunakan ko

vernakuler bangunan tradisional

memperhatikan unsur modern.

r Strata-1

: Pusat Kebudayaan Korea Selatan 

: Eta Retno Wulandari (L2B 007 02

udi : Arsitektur

: Teknik

: Universitas Diponegoro Semarang

: Berisi tentang perancangan Pus

Korea Selatan yang meng

“Dynamic” dengan mengung

modern tetapi masih mempe

tradisional Korea.

r Strata-1

: Kawasan Kebudayaan Jepang

Kabupaten Bandung (Padalarang)

: Jane Christina M (04 01 11934)

udi : Arsitektur

: Teknik

/ Tahun : Atma Jaya Yogyakarta / 2008

: Berisi tentang perancangan kawa

Jepang guna melengkapi sara

Parahyangan, tempat rekreasi da

Perancangan kawasan menggun

Jepang dengan gaya Sukiya.

–

)

g / 2012

sat Kebudayaan

onsep arsitektur

Korea dan juga

di Jakarta

22)

g / 2011

sat Kebudayaan

gusung konsep

ggulkan aspek

erhatikan unsur

g Kiyoshi di

)

asan kebudayaan

ana Kota Baru

an pembelajaran.

nakan arsitektur



4) Tugas Akhir

Judul

Penyusun

Program Stu

Fakultas

Universitas

Keterangan

1.6 Metode Penulis

1.6.1 Pola Prosedu

Diguna

persyaratan st

nantinya akan

diperoleh seh

Dilengkapi pu

Pusat Seni d

dilengkapi den

r Strata-1

: Pusat Kebudayaan Tionghoa di Ja

: Gana Lowa (20304071)

udi : Arsitektur

: Teknik

: Guna Dharma

: Berisi tentang perancangan Pus

Tionghoa dengan menggu

perancangan bentuk geometri 

kemudian dikembangakn ke

perancangan Trinity.

san

ural

akan metode deduksi yaitu dengan mengump

tandar dan teori yang berkaitan dengan per

an dianalisis terhadap tuntutan bangunan 

hingga diperoleh jawaban permasalahan se

ula dengan studi banding terhadap literatu

dan Budaya Populer Korea Selatan di Y

ngan preseden mengenai fungsi bangunan yan

–

akarta

sat Kebudayaan

unakan tema

oriental yang

edalam konsep

pulkan data-data,

rmasalahan yang

dan data yang

erta kesimpulan.

ur terkait fungsi

Yogyakarta dan

ng sama.



1.6.2 Tata Langka

Ba

1.7 Sistematika Pen

BAB I PEND

Mengu

dan sas

ah

agan 1.1 Tata Langkah Metode Penulisan T

nulisan

DAHULUAN

uraikan tentang latar belakang, rumusan perm

saran, linkup studi, metode studi, dan sistema

–

Tugas Akhir

masalahan, tujuan

atika penulisan



BAB II TINJA

KORE

Menje

Korea 

penjela

Selatan

BAB III TINJA

POPU

Mengu

klimat

dengan

pemili

BAB IV TINJA

SENI 

YOGY

Mengu

interak

bentuk

BAB V ANAL

Menja

analisi

Popule

BAB VI KONS

SENI 

YOGY

Mengu

dari ko

Popule

DAFTAR PUST

AUAN PUSAT SENI DAN BUDAY

EA SELATAN

elaskan tentang pengertian Pusat Seni dan 

Selatan, standar-standar minimal. Dile

asan unsur-unsur dari Pusat Seni dan Buday

n.

AUAN WILAYAH PUSAT SENI DA

ULER DI YOGYAKARTA

uraikan keadaan kota Yogyakarta te

tologis (menyangkut dengan arsitektur tro

n Peraturan Daerah yang berlaku. Menam

ihan lokasi tapak beserta penjelasan.

AUAN PERMASALAHAN PERANCANG

DAN BUDAYA POPULER KOREA SELA

YAKARTA

uraikan tentang definisi, unsur, aspek dari t

ktif, serta arsitektur tropis yang selanjutnya d

k dalam arsitektur tradisional Korea.

LISIS

abarkan hasil analisis pelaku dan ruang,

is pendekatan arsitektur tropis terhadap Se

er Korea Selatan.

SEP PERENCANAAN DAN PERANCAN

DAN BUDAYA POPULER KOREA 

YAKARTA

uraikan konsep perancangan yang diperoleh d

onsep tapak hingga pra-rancangan Pusat S

er Korea Selatan di Yogyakarta.

TAKA

–

YA POPULER

Budaya Populer

engkapi dengan

ya Populer Korea

AN BUDAYA

erutama secara

opis) dilengkapi

mpilkan alternatif

GAN PUSAT

ATAN DI

teori atraktif dan

dikaitkan dengan

 analisis tapak,

eni dan Budaya

NGAN PUSAT

SELATAN DI

dari hasil analisis

eni dan Budaya


