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Pusat peragaan ilmu Fisika 
(J!enerapan LumintUi Cali4ya Se6aeai q>erwujuJlizn 'E{spresi.Jlf4t q>eraea 

BABIV
 

KONSEP
 

4.1. Luminanasi Cahaya 

Penerapan luminansi cahaya terhadap ekspresi alat peraga melalui 

karakteristik bidang ruang, alat peraga dan cahaya. 

Wama adalah suatau bentuk cahaya atau radiasi gelombang 

elektromagnetik, yang dihasilkan dari cahaya matahari yang berwama putih 

murni. 

Pengaruh cahaya terhadap wama yang akan dituangkan pada bidang 

horizontal dan vertical akan menambah susana pada ruang. 

Horizontal (langit-Iangit) 

Langit-Iangit sebagai bidang pemantul cahaya, sehingga pada langit-Iangit 

menggunakan wama gelap, agar cahaya yang dipantulkan tidak terlalu 

menyilaukan mata 

Vertical (dinding) 

Dinding sebagai bidang vt:rlical yang berpungsi untuk menyerap cahaya 

Lantai 

Lantm gebagm bldang hOrIzontal, sehmgga bahan untuk Iantai 

menggunakan lantai glossy. Lantai yang mengkilap akan mempengaruhi itensitas 

cahaya yang di pantulkan lebih nyata, sehingga mempunyai efek kaca pada 

bidang datal' (lantai). 

Bidang vertical banyak menggunakan wama gelap, yang mengkarakterkan 

ketenangan/hening pada ruang. 

Bidang vertical (lantai) menggunakan lantai Glosy, yang dapat 

memantulkan sebuah sinar yang datang ke bidag horizontal, dan plafon banyak 

RAR 4 KOMEr 105 
ASep Vudha Negara 01512149 



Pusat peragaan ilmu Fisika 
q>enerapanLuminasi CalUzya Se6agai q>erwujwfan 'E{spresi./lliJt iPeraea 

menggunakan wama gelap agar cahaya yang dipantulkan diserap oleh warna 

plafon tersebut. 

- "I 

4.2.	 Luminansi Sebagai Ekspresi Alat peraga 

Jenis dan karakteristik ruang yang m~ngekspresikan alat peraga p~cl~ : 

Indoor 

4.2.1. Tel\oil' PerJ\gllllo Partisipasi 

Peragaan tersebut merupakan teknik peragaan yang diJakaukan secara 

langsung dan tidak langsung dimana pengunjung diajak untuk terlibat d~n~g~n 

benda-benda pameran, baik secara fisik maupun intelektual, maupun keduanya. 

Gbr : Gelomhang labian 
Cahaya dikeluarkan dari alat 
peraga tersebut 

Gbr : Penghantar suara 

DAR 4 K0N!jEP 106 
ASep Vudha Negara 01512149 



Pusot pero90on ilmu Fisiko 
rpenerapan £uminasi caliaya Se6asai rperwujutl4n 'E{spresi.J/.tat rperasa 

4.2.2. Teknik yang berdasarkan obyek 

Benda-benda ini diperagakan dengan cara 'hand out', sehingga 

pengunjung dapat menyentuhnya. 

Gbr : Penghantar suara Gbr : tembak air 

4.2.3. Teknik Panel 

Teknik yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai isi eksibisi 

dan memberikan continiutas. 

Gbr : Entrance ruang cahaya Gbr : alat peraga dan panel 

.:. Teknik Model 

Sebuah model dengan bagian-bagian yang bergerak dan lebih menarik dari 

bentuk aslinya. 

Ruang discoveri yang mengeksplorasi 

ruang angkasa kedalam ruang. 
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a) Tekniklruang Audiovisual 

Merupakan ruang untuk peragaandan mensimulasikan sebuah obyek peraga guna 

mempertajam penjelasan pembelajaran fisika. 

Jenis lampu halogen dengan 
gelas cetakan yang ditanam 
kedalam plafon. 

Ruang audiovisual 

pada ruang audiovisual mengg\makan pencahayaan setempat dengan jumlah 
lampu yang banyak, sehiga penerapan pada ruang mengkarakterkan area yang 

diterangkan oleh teknik visJ.laI. 

Cahaya dimatikan ketika pertunjukan berlangsung, dan setelah pertunjukan 

selesai c;ah~ya dihidupkan kembali dengan kuat cahaya 600 lux. 

4.3. Kons~p Qentuk 

Knrnkt.er cnhnyn terhadap bidang yang di pantulkan dan di transmisikan 

oleh permukaan yang di jumpalhya menjadi sebuah ide/gagasan awal pada 

perancangan bangunan. 
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4.3.1.Karakter Cahaya
 

Cahaya yangdi pantulkan (sejajar, menyebar, gabungan)
 

~ 
Permukaan menkiJep n=> Cahaya di pantulkan sejajar pada 

permukaan menkilap (cermin) 

~ 

~,tt;<~/"'" 
Permukaan Kasar cO2 

Q 
Cahaya di pantulkan menyebar 
pada permukaan kasar (logatn) 

Permukaan Kusam 
Q 

Cahaya di pantulkan menggabung 
pada permukaan kusam 

Cahaya yang scrap atau ditransmisikan (scjajar, mcnyebar, gabungan) 

Cahaya di teransmisikan pada\ Q
 
permukaan tembus pandang (kaca) Jernih ternbus pandang \.::\ 

~ 

.....::~:\ 

Cahaya di teransmisikan menyebar\ Q pada pcrmukaan kasar tembus cahaya 

Cahaya di teransmisikan menggabung \ Q~-- pada permukaan mulus tembus cahaya Mulus ternbus cahaya 1';>~:\.:i" 
(air keruh) .~\.\.,
 

t....~
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4.3.2. Gagasan Penggabungan Bentuk 

Garis yang memperjelas karakter atau sifat dari cahaya yang jatuh sejajar yan~ 

dipantulkan dan diserap atau ditransmisikan terhadap bidang yang di jumpainya. 

\ II ~ 
~\It,', ... 

Seiaiar 
~ebar 

~ ...... 
'/1\' 

~ 1(\ "'" 

...
~ .. 

Dari bentuk dasar dari analisa sifat cahaya dan bidang yang dijumpainya 

diperoleh beberapa ide gagasan yang akan di asumsikan sebagai bagian dari gagasan 

bentuk bangunan. 

Sifat cabaya (sejajar, menyebar, gabungan) 

Sejajar
 
Transmisi dari komposisi linear ~uL)
 
(garis lurus)
 

Menyebar
 
Transmisi dari komposisi repetisi ~[IL)
 00000 00 
bentuk (berulang-ulang) 

Gabun!!an
 
Transmisi dari komposisi tcrpusat
 
(radial)
 

4.3.3. Esen$i Kehikter Alat Peraga C~haya (bldallg dall ~~haya) 
Penggabungan kedua fungsi yang saling berkaitan didapat beberapa dari 

bentuk dasar. Keduanya diambil dari bentuk dasar antara cahaya dan bidang yang 

dijumpainya. 

Bentuk dasar .- II • ~ 
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Pusat peragaan i1mu Fisika 
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Penggabungan bentuk mengikuti garis 
cahaya 

4.3.4. Komposisi Bentuk 

a. Penggablmgan Bentuk Dasar 

---- +DDDD+~+.+~
 
+e+
 

b. AltematifBentuk Yang Diperoleh 

Menerus
Dinamis 

" S~iajar 

~-

-I Repetisi .nur~ 

,
1 ~ _/ ' 'I Baku I"'" 
Alternative bentuk 1 
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IRepetisi 

I Baku 

I Terpusat 

Sejajar 

/ 
I 

Garis sebagai 
bidang yang 
dijumpai cahaya 

II Garis cahaya 
yang sejajar 

I Dinamis 

Pusat pera9aan i1mu Fisika 
fPenerapafl. £umirrasi CaJi4ya Se6aoai lPerwujuJfafl. 'E{spresi.JI.liJt lPer4jJa 

Alternative bentuk 3 

I Baku 

I 

Garis cahaya 
yang menyebar 

Alternative bebtuk 4 

Komposisi yang tetl>ilih : Alternative 3 
Pertimbangan : penyesuaian dengan garis 

cahaya sejajar dan site 

Sejajar 

[ Dinamis 
,..' 

,

,, 

I Terpusa 

, ,, 

I Repetisi 
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4.3.4.1.Tanggapan Terhadap Site 

Lahan kosong pada 
timur site 

.. ", II>.. II> .. 

Lokasi site yang terpilih 
yang disesuaikan dengan 
alternative desain 3 

Orientasi bangun~n 

l 
D11 88 

~ 8 

---~---

"" .:II CJ ........._.". .. uT......... 

... 
... '" 

Fayade dapat dijangkau dari 
perempatan jalan 

1"-. 

, , , , , , , , 

oJ ,,!'I - -::<f ~F
r~~' I'Or [7.::\ r{ I 

, I , , 
... I I , 

Arah fayade bangunan 
berorientasi pada mas jalan 
ringgrood utara 
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... .l,~, .. I",......
...... 
~," ~," Pagi 

Sore Kuat sinar matahari siang dan 
sore sebagai landasan konsep 
untuk dapat dimanfaatkan 
pada bangunan. 

4.3.4.2.Zonasi Ruang Terhadap Site 

a) Zonalsi Horizontal 

\ 

I 
I , ~ 

.... ",_ ... -' 

Public 

I Public I 
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a) Zonalsi Vertikal 

Semiprifat 

Pnhlic 

4.4. Penemuan Bentuk Tampak 

~ Bentuk sepiral di ambil dari bentuk IW'j " repetisihokum archi meres I 
I , I , I , I , 

, , , , , , , , , , , , 

Hall yang terdapat sebuah bentuk sepiral 

Bidang horizontal dan ornulllcn bcntuk 
vertical yang mempengaruhi alat peraga. 
Lantai sebagai bidang horizontal dengan 
permukaan glossy mempengaruhi terhadap 
alat peraga. 
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R. cahaya 

Pada ruang cahaya cahaya 
dikeluarkan dari alat peraga, 
maka ruang tersebut banyak 
mendominasi warna-warna gelap. 
Pada bidang vertical (dinding) 
berwama ungu dan pada bidang 
horizontal (lantai dan plavon) 
berwama abu-abu. 

R.discovery 
Ruang mengeksplorasi ruang 
angkasa, yang dimana terdapat 
jenis-jenis planet bumi. 
Ruang banyak menghasilkan 
cahaya yang terdapat dari 
bentukan planet-planet. 

R.bunyi 
Cahaya dibantu dari cahaya alami dan 
bidang lantai, plafon dan dinding. Dan 
bentuk alat peraga 
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