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ABSTRAK 

City Planning Gallery merupakan wahana sumber informasi dan data perencanaan kawasan yang 

diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan serta kesadaran masyarakat akan pentingnya 

penataan Kota, dan dikhususkan kepada pihak perencana dan pemerintah agar dapat menjadi 

acuan dalam menyelenggarakan pembangunan dengan terarah. Dalam UU RI Nomor 26 Tahun 

2007, disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk mengetahui rencana tata ruang dan 

menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang. Yogyakarta City Planning 

Gallery dibutuhkan untuk mengakomodasi penyaluran informasi dan edukasi masyarakat tentang 

kemajuan Kota Yogyakarta. Pembangunan Yogyakarta City Planning Gallery sesuai dengan visi 

dan misi RPJPD Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 dan diharapkan mampu menjadi magnet 

baru bagi masyarakat dan wisatawan untuk melihat pembangunan dan perkembangan di Kota 

Yogyakarta secara perkembangan dan perubahan penataan ruang, sekaligus agar gayut sebagai 

salah satu daya tarik wisata di Kota Yogyakarta, fasilitas ini dikembangkan dengan mengusung 

konsep bangunan yang lebih atraktif melalui penekanan gaya Arsitektur Dekonstruksi. 

Perancangan Yogyakarta City Planning Gallery dengan Arsitektur Dekonstruksi menggunakan 

metode rational approach yang dapat menjadi peluang pengembangan citra baru Pembangunan 

Kota Yogyakarta. Rational Approach merupakan sebuah pendekatan rasional yang menekankan 

analisis permasalahan secara sistematis yang diikuti dengan pemilihan alternatif solusi serta 

implementasi keputusan dalam merancang bangunan tersebut. Metode ini dapat dipadukan 

dengan sintensis dan elaborasi serta ditunjang  dengan studi precedent. Dalam rancangan 

Yogyakarta City Planning Gallery dibuat desain ramp dalam setiap sirkulasinya untuk 

menciptakan pengalaman ruang dalam setiap area display sesuai dengan alur sejarah 

pembangunan di Yogyakarta sebagai media informasi perkembangan kota. Tampilan bangunan 

dirancang double skin yang dikembangkan dari prinsip dekonstruksi agar menghasilkan tampilan 

yang atrakttif. Fasadnya dikembangkan dengan dukungan batik kawung untuk meningkatkan 

daya tarik sekaligus membangun memori citra Kota Yogyakarta yang kental. 
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