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BAB III
 

PUSATKEBUDAYAAN DI YOGYAKARTA
 

SEBAGAI WADAH INFORMASI DAN
 

PAGELARAN SENI BUDAYA
 

3.1. Analisa Dasar Pertimbangan 

Yogyakarta dengan predikat sebagai kota budaya, 

kota pendidikan/pelaj ar, dan kota pariwisata. Hal 

ini karena kota di dukung oleh segudang seniman, 

budayawan serta Artefak sejarah dan seni budaya yang 

bernilai tinggi. Namun dari sisi penyediaan sarana 

dan prasarana pendukung, kota Yogyakarta dengan 

predikat di atas, belum memiliki wadah yang 

memenuhi persyaratan yang dapat menampung dan 

mendukung perkembangan dinamika kebudayaan, terutama 

dalam hal rekreasi budaya, pagelaran seni budaya, 

pengembangan, penelitian budaya dali sistim 

pengelolaan yang baik dan profesional. Dengan 

demikian kota Yogyakarta sangatlah membutuhkan suatu 

wadah fasilitas yang dapat mewadahi dan memenuhi 

persyaratan pewadahan. 

Pusat kebudayaan . merupakan salah satu 

alternatif pilihan dengan spesifikasi sebagai wadah 

informasi dan pagelaran seni budaya di Yogyakarta. 

Dengan menitik beratkan pada keterpaduan (terpusat). 

Secara fungsional dapat memudahkan masyarakat umum 
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(publik) dalarn hal pencapaian, pengelolaan, dan 

operasional, sehingga penghematan penyelenggaraan 

lebih terjamin. 

Untuk dapat menciptakan kondisi pusat 

kebudayaan yang terpadu dan terpusat dengan 

mempertirnbangkan faktor karakteristik fungsi 

kegiatan pelaku (pengguna), maka perlu dilakukan 

peningkatan kegiatan yang bersifat rekreatif 

atraktif dan tentunya mempertirnbangkan karakter 

kegiatan yang bersifat edukatif. 

Berdasarkan analisa permasalahan dari beberapa 

karakter kegiatan maka, perlu diperhatikan beberapa 

faktor yang mempengaruhi perancangan pewadahan 

fasilitas pusat kebudayaan, Faktor fungsi lebih 

dikaitkan pada ungkapan bentuk elemen-elemen 

perancangan yang ada, sedangkan faktor psikolog, 

interaksi manusia terhadap lingkungannya dikaitkan 

dengan kegiatan yang bersifat rekreatif, atraktif 

yang lebih mengarah pada faktor manusia. Untuk 

mencapai suatu perencanaan pewadahan yang bersifat 

menyenangkan yang mengarah pada manusiawi, rnaka 

dilakukan penataan ruang luar dan ruang dalam 

rnelalui pengaturan sirkulasi yang bersifat 

rnenyenangkan. Dengan dernikian faktor perilaku 

rnanusia sangat perlu dipertirnbangkan (pernbahasan 

lebih lanjut pada Bab IV) . 
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3.2. Pengertian Pusat Kebudayaan di Yogyakarta 

Didasarkan pada pengertian-pengertian' pusat 

kebudayaan secara keseluruhan dan tinjauan dari 

beberapa aspek potensi yang ada di Yogyakarta maka 

pengertian pusat kebudayaan di Yogyakarta dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

Yaitu merupakan wadah pusat kegiatan budaya secara 

terpadu dari unsur budaya etnik Nusantara yang 

tumbuh dan berkembang di Yogyakarta serta wadah 

kegiatan penunj ang yang mendukung pengembangan 

kebudayaan Nusantara pada umumnya dan kebudayaan 

Yogyakarta pada khususnya. 

Unsur-unsur budaya dapat diturunkan dari seni 

budaya etnis, seni tradisional, yang meliputi seni 

pagelaran termasuk seni kias dan seni pertunjukkan, 

walaupun demikian dapat juga diperluas lagi dengan 

tidak menutup kernungkinan adanya budaya modern yang 

dapat rnendukung perkembangan yang baik bagi budaya 

Nasional Indonesia. 

3.2.1. Wadah Informasi dan Pagelaran Seni Budaya 

Pusat kebudayaan di Yogyakarta dengan 

spesifikasi sebagai wadah informasi· dan 

pagelaran seni budaya rnerupakan salah satu 

alternatif pilihan hal ini didasarkan pada 

beberapa permasalahan, potensi-potensi, 

sasaran rencana pembangunan, peningkatan 
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budaya tingkat nasional maupun regional, 

·khususnya Daerah Yogyakarta. Dan beberapa 

pertimbangan pendukung yang kuat dari 

beberapa aspek seperti, kaum budayawan, 

seniman, seniman muda dan aspek pendidikan 

bidang seni, organisasi-organisasi seni yang 

cukup berkembang dengan baik, yang merupakan 

potensi yang baik untuk dikembangkan. 

Pengertianwadah informasi dan pagelaran 

seni budaya, merupakan satu kesatuan subj ek 

dan objek yang memiliki hubungan timbal balik 

yang tidak bisa dipisahkan. 

1. Wadah Informasi Seni Budaya 

Wadah informasi seni budaya merupakan 

suatu wadah yang menampung kegiatan yang 

bersifat informasi tentang budaya maupun 

seni budaya, di dalam upaya untuk 

memperkenalkan, menyebar luaskan dan 

mendapatkan sesuatu data, pengetahuan 

maupun sesuatu hal yang baru tentang seni 

budaya, baik secara langsung, visual nyata 

yang teraba ataupun yang tidak teraba 

(abstrak) . 

Sistem penyebaran informasi pada pusat 

kebudayaan dapat diungkapkan secara nyata 

maupun secara abstrak. 

__~-J 
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1) Secara Nyata 

Yaitu suatu informasi yang dapat 

dilihat dan diraba hal ini dapat 

diinformasikan lewat pameran, pagelaran 

dan sebagainya tentang seni budaya. 

2)	 Secara Abstrak 

Yaitu sesuatu informasi yang tidak 

dapat diraba, hal ini dapat 

diinformasikan lewat pengkajian, maupun 

kepustakaan tentang budaya dan seni 

Budaya. 

2.	 Wadah Pagelaran Seni Budaya 

Wadah pagelaran seni budaya adalah 

suatu fasilitas yang menampung aktifitas 

kegiatan pertunjukan, dan pameran tentang 

seni budaya. Kegiatan ini juga merupakan 

salah satu cara untuk menginformasikan dan 

memperkenalkan seni budaya, karya' maupun 

hasil karya etnis yang ada di Indonesia. 

Wadah inijuga berfungsi sebagai ajang 

kreasi untuk mengekspresikan seni budaya 

Indonesia sebagai upaya membangkitkan rasa 

cinta terhadap budaya sendiri. 

Pagelaran seni meliputi dua bagian yaitu: 

1) Pagelaran seni rupa/seni kias dua 

dimensi dan tiga dimensi. 
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2}	 Pagelaran seni gerak/suara yang 

tergabung dalarn seni pentas atau 

pertunjukkan. 

Dari pengertian di atas rnaka dapat 

diturunkan lingkup kegiatan, penyajian rnaupun 

isi dari pusat kebudayaan di Yogyakarta. 

Sebagai wadah inforrnasi dan pagelaran seni 

budaya. 

3.2.2.	 Pengertian Pusat Kebudayaan di Yogyakarta 

Sebagai Wadah Informas i dan Pagelaran Seni 

Budaya 

Dari beberapa pengertian di atas maka 

pengertian pusat kebudayaan di Yogyakarta 

dengan spesifikasi sebagai wadah inforrnasi 

dan pagelaran sen! budaya, rnerupakan 

fasilitas yang rnenarnpung kegiatan pengkajian, 

penelitian dan pagelaran seni budaya dalarn 

usaha untuk rnenyebarluaskan inforrnasi 

kebudayaan Nasional Indonesia. Wadah ini juga 

rnerupakan aj ang kreasi dan pertunjukan. 

Khususnya seni budaya etnik Indonesia yang 

ada di Yogyakarta. 

3.3. Lingkup Pelayanan Kegiatan 

Lingkup pelayanan kegiatan diprioritaskan bagi 

masyarakat Yogyakarta dan Indonesia pada khususnya, 
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namun tidak menutup kemungkinan lingkup yang lebih 

luas, yang berskala Internasional seperti pada 

kegiatan pengkajian, pameran dan pagelaran seni, 

yang bersifat kontemporer, yang dapat mengembangkan 

kebudayaan nasional. 

Untuk menentukan pelaku kegiatan yang diwadahi 

pusat kebudayaan di Yogyakarta maka di tinj au dari 

beberapa pelaku kegiatan kebudayaan: 

1. Pengamat budaya yang hanya sampai pada batas .. 
pengamatan karya budaya. 

2 . Peminat budaya yang sampai pada pengkajian 

budaya. 

3.	 Pelaku budaya yang sampai pada pelestarian 

budaya. 

Dari pelaku kegiatan di atas maka dapat diturunkan 

macam kegiatan yang akan diwadahi pusat kebudayaan 

berupa: 

1.	 Kegiatan pengkajian dan penelitian sebagai upaya 

untuk mengetahui dan mempelajari aspek-aspek segi 

budaya nasional. 

2.	 Kegiatan pameran seni budaya etnis sebagai upaya 

untuk memperkenalkan hasil karya budaya etnis 

suku bangsa dalam mengimpormasikan dan 

mempromosikan kebudayaan daerah yang dapat dibagi 

dalam dua bagian yaitu pameran tetap dan pameran 

kontemporer. 

________L) 
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3. Kegiatan pentas seni dengan menitik beratkan pada 

seni budaya tradisional, sebagai upaya 

pelestarian dan pengembangan apresiasi seni 

budaya terhadap masyarakat. 

4.	 Kegiatan pendukung yaitu kelembagaan pengelolaan 

dan sebagainya. 

3.4. Struktur Organisasi Kelembagaan 

Sistim kelembagaan wadah ini dikelola oleh: 

pemerintah, tetapi sebagaimana lazimnya dalam hal 

operasionalnya dapat dikelola oleh pihak swasta, 

kewenangan wadah pusat kebudayaan diawasi oleh 

Direktorat pendidikan dan kebudayaan yang bekerj a 

sama dengan lembaga-lembaga lain yang terkait. 

3.5. Tujuan dan Fungsi Pusat KQbudayaan di Yogyakarta 

1.	 Tujuan' 

-	 Meningkatkan dan mengembangkan kebudayaan 

nusantara. 

-

-

-

Memperkenalkan kebudayaan nusantara melalui 

seni Budaya. 

Menj aga dan melestarikan kebudayaan nusantara 

karya dan hasil karya budaya. 

Meningkatkan pengamat, peminat, dan pelaku 

budaya terutama pada seni budaya. 

---_._-----' 
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- Mensejahterakan masyarakat melalui penyediaan 

fasilitas rekreasi budaya yang sehat dan 

mendidik. 

- Mendukung dan menjaga kelangsungan predikat 

kota Yogyakarta sebagai kota budaya, kota 

pendidikan dan kota pariwisata dan sebagainya. 

2.	 Fungsi 

- Sebagai wadah pendokumentasi, pengkajian dan 

penelitian seni budaya. 

- Sebagai wadah informasi dan promosi budaya. 

- Sebagai wadah pameran dan pertunjukkan kreasi 

seni budaya. 

- Sebagai wadah rekreasi wisata budaya. 

3.6. Batasan Lingkup Kegiatan dan Penyajian 

3.6.1. Pengkajian dan Penelitian 

Kegiatan pengkajian dan penelitian, 

merupakan bagian dari pengenalan dun 

pemahaman unsur-unsur kebudayaan dalam hal 

ini lebih bersifat: 

- Informatif yaitu sebagai upaya untuk 

memperkenalkan kebudayaan nusantara 

melalui kegiatan kepustakaan atau 

penerangan audio, vidio, visual bagi 

pengamat budaya. 

- Edukatif yaitu sebagai upaya menggali 

aspek-aspek kebudayaan bagi para peminat 
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masalah budaya melalui kegiatan seminar,
 

diskusi, konfrensi, simposium dan
 

sebagainya.
 

I, Pewadahan Kegiatan
 

- Sebagai wadah informasi bagi 

masyarakat peminat dan pengamat budaya 

Sebagai wadah untuk menggali dan 

mendalami nilai aspek-aspek kebudayaan 

2,	 Lingkup Penyajian 

- Pendidikan tentang budaya 

- Pengenalan nilai aspek-aspek budaya 

- Penerangan budaya etnis dari 

kebudayaan nasional 

- Penerangan hasil penelitian dan 

pengkajian budaya 

3.6.2. Pameran Seni Budaya 

Kegiatan pameran seni budaya merupakan 

bagian dari pengenalan karya dan hasil karya 

seni budaya tradisional dari suku etnis 

kebudayaan nusantara yang diwujudkan dalam 

pameran tetap sedangkan pameran kontemporer 

dipilih dari kreasi seni, tergantung materi 

penyajian yang ditampilkan secara visual. 

kegiatan ini lebih bersifat: 
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- Informatif yaitu memberikan gambaran secara 

langsung (visual) akan seni budaya etnis 

dari suku bangsa di Indonesia. 

- Kreatif yaitu meningkatkan pengunjung untuk 

lebih berminat pada budaya sendiri dan 

menghargai kebudayaan sendiri dari suku 

etnis di Indonesia. 

1~ Perwadahan 

Sebagai tempat pameran seni budaya untuk 

menginformasikan dan memperkenalkan 

seni budaya dari suku-suku etnis di 

Indonesia. Serta penyaj ian lain untuk 

lebih mengenal suku bangsa yang 

ditampilkan secara langsung. 

2. Materi Penyajian 

Materi penyaj ian dapat diambil dari 1.3 

kelompok etnis, yang masing-masing 

menampilkan seni budaya etnisnya dari 

suku bangsa di Indonesia yang terdiri 

dari: 

Seni Lukis 

-

-

-

Seni Relief 

Seni Patung 

Seni Kerajinan 

Parneran 

Tetap 

I Konternporer 

- Karya-karya seni budaya lainnya 

/, 
i 
!I 
ii 
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3.6.3. Pertunjukan Seni Budaya 

Pertunjukkan atau pentas seni budaya 

merupakan wadah fasilitas tempat untuk 

menikmati, melihat mendengar, menonton suatu 

pertunjukan seni. Khususnya lebih ditekankan 

pada seni bUdaya tradisional. 

1, Pewadahan 

Sebagai tempat pertunjukan dan wadah 

rekreasi seni budaya Nasional bagi 

masyarakat dalam upaya untuk meningkatkan 

daya kreatifitas masyarakat dan kecintaan 

terhadap budaya suku etnis di Indonesia, 

2, Materi penyajian 

Materi penyajian lebih dikhususkan 

pada seni budaya tradisional dari suku 

etnis kebudayaan nasional seperti sebagai 

berikut: 

- Seni tari/tradisional/modern 

- Seni Teatre/tradisional/modern 

- Seni suara/lnstrumen 

- Seni Pedalangan/pewayangan 

- Seni kehidupan rakyat 

- Seni Upacara adat 

, 
__ ___-------J i 



--

-'--~-'--------  , 

62 , 

3.7. Pola Umum Kegiatan 

Mengamati Pameran 
/Pentas

Peminat BUdaya 

Pengamat Budaya 1---> 

Diskusi/Belajar 
Datang dsb.C:I Mempesiapkan 

/Kerja
Pelaku/Seniman 

Pengelola 

Persiapan/Pentas

"1 
v 

Parkir 

I 1< 
I 

P u 1 a n 9 << 

Dari beberapa fasilitas pewadahan dalam 

pembahasan ini lebih ditekankan pada ruang pagelaran 

yang lebih bersifat informasi yaitu kegiatan pameran 

karena keterbatasan waktu maka untuk fasilitas yang 

lain dapat diasumsikan. 

3.8. Tinjauan Pewadahan Kegiatan 

3.8.1. Fasilitas Pengkajian dan Penelitian 

1. Karakter Wadah Fisik 

Karakteristik Fasilitas pewadahan 

kegiatan pengkajian dan penelitian pada 

pusat kebudayaan ini dibagi dalam 3 bagian 

yaitu: 
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1) Fasilitas pengkajian dan Penelitian 

Fasilitas ini diperuntukkan bagi 

peminat budaya, dan budayawan dalam 

menggali dan mengembangkan kebudayaan 

nasional Indonesia/ Yogyakarta. 

2) Fasilitas Pendidikan Budaya 

Fasilitas ini diperuntukkan bagi 

peminat budaya dalam mempelajari dan 

mengenal kebudayaan nasionaldari suku

suku etnis di Indonesia/Yogyakarta. 

3) Fasilitas Kepustakaan 

Fasilitas kepustakaan ini lebih 

diperuntukkan untuk umum. Bagi para 

peminat maupun masyarakat pengamat 

budaya. 

2. Karakteristik Kegiatan 

Karakteristik kegiatan meliputi 

bentuk· dan macam kegiatan yang akan 

diwadahi. 

1) Kegiatan Pengkajian dan Penelitian 

Kegiatan ini melip~ti kegiatan 

pengkajian dan penelitian dalam 

menggali, mengembangkan, memperbanding

kan, menginformasikan karya budaya dan 

seni budaya, yang disampaikan dalam 

bentuk kegiatan seminar, simposium, 

diskusi, rapat kerja, konferensi dan 

sebagainya. 



------ ----

64 

-- .._------------,~ .. -

2) Kegiatan Pendidikan Budaya 

Kegitan ini meliputi kegiatan 

pendidikan dalam bentuk teori maupun 

praktek. 

3) Kegiatan kepustakaan 

Kegiatan ini meliputi kegiatan 

informasi pengetahuan kebudayaan yang 

disampaikan melalui penyediaan buku

buku, lewat Vidio, Audio Visual, Film 

slide dan sebagainya. 

4) Kegiatan pengelolaan kelembagaan 

Kegiatan ini meliputi kegiatan 

administrasi dan operasional yang 

berhubungan dengan kegiatan pengkajian, 

penelitian, pendidikan budaya, 

kepustakaan dan sebagainya, dalam usaha 

untuk merencanakan program pengembangan 

kegiatan, dan sebagainya. 

3. Pola Kegiatan 

Datang 

daya 

IParkirr 

Peminat Bu 

Budayawan > 

> 

Pengkajian 

Penelitian 

Pendidikan 

Budaya Pulang 

Pengamat· Budaya > Kepustakaan 

pengelola > Administrasi 

Operasional 
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4.	 Proses Kegiatan 

1)	 Pengamat Budaya 

- Datang 

- ke administrasi 

- Belajar/membaca di perpustakaan 

- Melihat-lihat pameran 

- Istirahat dsb. 

- Pulang 

2)	 Peminat Budaya 

- datang 

- menunggu pendidikandimulai 

- belaj ar / membaca di perpustakaan / 

diskusi
 

- istirahat
 

- mengunjungi pameran
 

- pulang
 

3)	 Budayawan 

- datang, belajar, penelitian / 

pengkajian 

- persiapan mengajar, diskusi 

- mengajar, diskusi, dan rapat kerja 

- membawa peserta pendidikan keluar 

untuk belaj ar/melakukan pengamatan 

dan studi banding 

istirahat 

- pulang 

4)	 Pengelola
 

- datang
 

- persiapan pekerjaan
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-

_ 

_ 
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kegiatan administratif 

kegiatan perencanaan program 

kegiatan pengawasan pelaksanaan 

kegiatan koordinasi operasional 

- istirahat 

- pulang 

5 . Ruang yang dibutuhkan 

- R. 

- R. 

- R. 

- R. 

- R. 

- R. 

- R. 

- R. 

- R. 

Perpustakaan 

Lab. Budaya 

Perkumpulan 

Kelas 

Staff pengajar 

Pengelolaan 

Hall 

Pertemuan, diskusi, 

Alat 

rapat 

- Cudang 

- ToileL 
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3.8.2. Fasilitas Pameran Seni Budaya 

1. Karakter Wadah Fisik 

Karakter fasilitas pewadahan kegiatan 

pameran dibagi dalam dua hal. 

1) Fasilitas dokumentasi koleksi 

Fasilitas ini hanya diperuntukkan 

bagi pengelola/ operasional dalam 

mengumpulkan, merawat, memamerkan karya 

seni baik pameran tetap maupun 

kontemporer. 

2) Fasilitas informasi pameran seni budaya 

Fasilitas ini diperuntukkan bagi 

pengelola dan. pengunjung untuk 

mempamerkan dan memberikan informasi 

hacil karya seni budaya dari suku etnis 

di Indonesia. 

2.	 Karakteristik Kegiatan 

Karakteristik kegiatan ini meliputi 

1) Kegiatan Dokumentasi Koleksi 

Kegiatan ini meliputi kegiatan, 

p engumpuIan , perawatan pemajangan hasil 

karya seni etnis suku-suku di Indonesia 

yang dilakukan oleh pengelola dan 

operasional yang ditampilkan dalam 
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bentuk pameran 2 dimensi dan 3 dimensi 

ataupun melalui Audio Visual. 

2) Kegiatan Pameran Seni Budaya 

Kegiatan ini meliputi kegiatan 

pagelaran , pameran untuk memberikan 

penerangan, informasi tentang seni 

budaya dari suku etnis di Indonesia 

kepada pengunjung. 

3. Materi Penyajian 

Materi penyaj ian diambil dari hasil 

karya seni budaya dalam 13 kelompok besar 

suku etnis di Indonesia dengan tidak 

memberikan suatu perbedaan dengan dasar 

kesamaan derajat. 

Karya seni budaya dapat. di t.ampi 1 kan 

dalam bentuk dua dimensi dan tiga dimensi 

yang masing-masing menampilkan sesuai 

dengan skenario, yang dipagi dalam 4 

bagian pengelompokan untuk pameran tetap 

dan 1 bagian untuk kelompok seni budaya 

kontemporer. 

1) Dua Dimensi 

Seni Lukis (Gambar)/Tradisional 

Seni Relief/Klasik/Tradisional 

2) Tiga Dimensi 

Seni Patung/Klasik/Tradisional 

Seni Kerajinan 

3) Dua dan Tiga Dimensi 

--~ 
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Karya-karya seni bUdaya Kontemporer, 

ditentukan dari Skenario~ 

4. Sistim Penyajian 

Sistim penyajian dapat ditampilkan 

dari 13 suku etnis dalam bentuk penyajian 

secara kronologis menurut Skenario. 

Sedangkan sistim perletakan penyajian 

dapat dibagi menjadi tiga bagian, 

disesuaikan dengan materi. 

1) Karya Dua Dimensi 

Kemungkinan perletakan 2 dimensi 

- Dipasang horizontal di atas meja 

- Dipasang vertikal pada dinding 

- Dipasang pada bidang dinding miring. 

2) Karya Tiga Dimensi 

Kemungkinan perletakan 3 dimensi 

- Berdiri sendiri bebas/di tengah/di 

sudut ruang 

- Terletak' dalam panil/di tengah/di 

sudut ruang 

- Berdiri bebas di bingkai/di tengah/ 

disudut ruang 

- Melayang digantung 

Penyajian tiga dimensi jika tidak 

dapat dipamerkan secara asli dan langsung, 

dapat diungkapkan dengan bentuk miniatur 3 

dimensi atau digunakan penyesuaian skala 

-----~). 
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ruang sesuai karakteristik materi yang 

dipamerkan seperti pemanfaatan ruang luar 

yang terlindung dan tidak terlindung. 
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Dari karya seni yang asli yang tidak 

dapat dipamerkan secara langsung dapat 

diungkapkan dengan penggunaan media audio 

visual atau dalam bentuk foto. Sedangkan 

karya asli, organis, ditampilkan dengan 

bentuk panil terlindung. 

5.	 Persyaratan Ruang 

Ruang pamer harus menarik pengunjung, 

nyaman, aman dan dapat memberikan 

informasi secara maksimal. 

Keamanan material pamer harus terjaga. 

6.	 Pola Kegiatan 

Pengunjung i I ~ Ruang Pamer 

t'engamat 

Datang Parkir ..." Pulang 

Seni	 Budaya '" 
Pengelola , I )v Operasional 

Admin.istrasi 

7.	 Urutan Kegiatan 

1)	 pengunjung Pameran
 

- datang
 

- menunggu pameran dibuka
 

- melihat pameran
 

- mendengar informasi
 

•
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- melihat pemutaran film, slide, video 

- menanyakan sesuatu 

- penelitian lebih lanjut 

- mendokumentasi 

- pulang 

2)	 Pengelola 

- datang 

- persiapan materi penerangan 

- memutar film, slide, video 

- memberi pengarahan bagi penelitian 

dan pendokumentasian; 

- menjaga ~sing-masing unit 

- memberi penerangan 

- istirahat 

- pulang 

8.	 Ruang yang Dibutuhkan 

- R. pamer 

-'R. tunggu pengunjung (hall) 

R.	 persiapan alat 

R.	 pengelola!kontrol 

R. Penerimaan dan Perbaikan Material 

Toilet 

Gudang 
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9.	 Karakteristik Perilaku pengunjung. 1 

1)	 Rangsangan Gerak 

Pengunjung cenderung bergerak; 

- Apabila ada obyek yang diinginkan; 

- Apabila ada elemen ruang, baik buatan 

maupun alam, yang bersifat central 

point; 

- Dari ruang yang sempit menuju ruang 

yang luas dan berkesan leluasa; 

- Menuju suatu akses sirkulasi, 

misalnya pintu masuk, pintu keluar , 

tangga; 

- Menuju suatu area yang kontras, 

khususnya bila dalam hal pencahayaan 

lebih terang; 

- Dalam suatu urutan yang logis, dalam 

hal ini logika banyak ditentukan oleh 

kebiasaan. Misalnya orang Indonesia, 

arena pengaruh aturan lalu lintas, 

cenderung berada pada posisi sisi 

kiri suatu jalur gerak. 

2)	 Waktu Pengamatan 

Waktu pengamatan tergantung pada: 

a.Obyek yang diamati; 

1Agustinus Djoko Setiadj i, Thesis Art Centre di Yogyakarta, Jurusan Teknik 

Arsitektur UGM 1992, hal. 52-56. 

J' 
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b.	 rntensitas pengamatan, yang dipeng

aruhi minat dan tujuan pengamatan: 

- sekiIas, 

- teliti. 

Mengingat variasi obyek dan minat 

pengamatan diasumsikan bahwa seorang 

pengunjung akan membutuhkan istirahat 

setelah melakukan pengamatan secara 

menerus antara 1-1,5 jam. Setelah 

beristirahat, sering pengunjung masih 

bisameneruskan pengamatan dengan waktu 

yang sarna. 

3) Gerak Sirkulasi 

a Pengamatan Awal 

Seseorang yang memasuki area 

baru, cenderung mengamati dahulu 

keadaan ruang selllruhnya meRkipun 

hanya sekilas. Semakin Ieluasa gerak 

tubuh dan kepalanya dalam pengamatan 

awal, semakin Iengkap apa yang bisa 

diamati. Tindakan selanjutnya yang 

akan dilakukan tergantung pada hasil 

pengamatan awal tadi. 

b,Gerak	 Pemilihan Unit Penyajian 

Pemilihan secara urut 

Pengunjung yang baru pertama 

kali memasuki ruang pameran cenderung 

._----- .---'\ 
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bergerak sesuai dengan urutan logis,
 

serta bermaksud mengamati semua unit
 

penyajian.
 

Pemilihan secara tidak urut
 

Karena banyaknya unit penyajian, 

yaitu 13 unit penyajian, 

kemungkinan besar pengunjung tidak 

bisa menyelesaikan pengamatan 

sekali datang. Pengunjung ini, 

pada kedatangannya yang kedua 

kalinya, akan langsung menuju unit 

penyajian yang belum diamati. 

Pengunjung menuju ke pameran 

berkala, untuk mengamati penyajian 

kebudayaan suatu kelompok etnis. 

- Pengunj ung dengan alasan khusus, 

langsung menuju suatu unit 

penyajian tertentu. 

c. Gerak Menyeberang 

Gerak menyeberang antar unit 

penyajian dimungkinkan karena 

persamaan derajad masing-masing suku 

. bangsa, yang berarti persamaan unit 

penyajian, tidak mengharuskan 

pengunjung mengamati secara urut, 

kemungkinan gerak menyeberang ialah: 

.. _~ 



-----

76 

Antar unit penyajian tetap. 

- Dari unit penyajian tetap ke unit 

penyajian berkala. 

- Dari unit penyajian berkala ke 

unit penyajian tetap. 
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3.8.3. Fasilitas Pentas Seni 

1.	 Karakter Wadah Fisik 

Yaitu sebagai fasilitas wadah yang 

diperuntukkan bagi masyarakat pengunjung, 

seniman dan sebagainya. 

Fasilitas ini dibagi dalam tiga bagian 

yaitu: 

1) Fasilitas Ruang Pentas 

Fasilitas ini diperuntukkan bagi 

seniman dalam upaya untuk 

memperkenalkan seni pentas pada 

penonton dan pengunjung. 

2)	 Fasilitas Kegiatan 

Fasilitas ini diperuntukkan bagi 

penonton, pengamat seni pentas. 

3)	 Fasilitas Pendukung Operasional 

2.	 Karakter Kegiatan 

1)	 Kegiatan Seniman 

Kegiatan ini meliputi kegiatan 

persiapan dan pementasan sesuai materi 

yang akan disajikan dalam lingkup seni 

budaya. 

2)	 Kegiatan Pengunjung 

Kegiatan ini meliputi kegiatan 

penikmatan, pengamatan, penilaian bagi 

pementasan seni budaya. 
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3)	 Kegiatan Pengelola/Operasional 

Yaitu kegiatan yang meliputi 

operasional dalam menunjang pelaksanaan 

pagelaran, pertunjukan seni budaya. 

3. Materi Penyajian 

Materi penyajian dipilih dari 13 suku 

etnis Indonesia dan karya seni budaya yang 

ada di daerah Yogyakarta yang meliputi: 

- Seni Tari: Tradisional/Klasik/Rakyat dan 

Kontemporer 

- Seni Theatre: Tradisional / Klasik / 

Kontemporer 

- Seni Suara: instrumen / tradisional / 

kontemporer 

- Seni Pedalangan/pewayangan/tradisional 

- Seni Kehidupan Rakyat/tradisional 

- Seni Upacara Adat/tradisional 

4.	 Sistim Penyajian 

Sistim penyajian disesuaikan dengan 

karakter seni yang di tentukan dengan 

skenario penggunaan .ruang pentas yang 

terdiri dari: 

- Panggung Terbuka 

Yaitu peruntukan untuk seni yang 

bersifat kolosal, massal sesuai karak

teristik seni pertunjukannya. 
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- Panggung Tertutup 

Yaitu dipergunakan untuk seni pentas 

tunggal . atau dalam skala lebih 

kecil sesuai karakteristik seni 

pertunjukannya. 

5.	 Persyaratan Ruang 

Ruang harus nyaman dan dapat mendukung 

pelaksanaan pagelaran. 

6.	 Pola Kegi9-tan 

•Seniman 

Pengunjung I 

Parkir ~ 

Pengelola I 

i > Pentas 

I > Menonton pentas 

l-->	 Administrasi 

Operasional 

7. Bentuk dan Macam Kegiatan 

l} Kegiatan pelayanan umum 

Menyelenggarakan pertunjukan. 

Kegiatan pelayanan pendukung bagi 

penonton, misalnya: informasi, 

kantin. 

2}	 Kegiatan pementasan 

Latihan akhir/gladi resik. 

Persiapan mentas/rias. 

Persiapan teknis bagi pertunjukan. 
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3) Kegiatan pengelolaan
 

Kegiatan administratif.
 

Kegiatan perencana acara.
 

Kegiatan pengelolaan acara.
 

Kegiatan operasional.
 

8. Urutan Kegiatan 

1) pengunjung/penonton 

Datang dengan kendaraan, tanpa 

kendaraan, kolektif atau individual. 

Pesan undangan dan menunggu acara. 

Menonton pertunjukan. 

Audiensi dengan seniman pementas. 

Istirahat. 

Pulang. 

2) Pementas
 

Datang
 

Persiapan
 

Latihan akhir
 

Pementasan
 

Audiensi dengan penonton
 

Istirahat
 

Pulang
 

3)	 Pengelola
 

Datang
 

Persiapan
 

Kegiatan administratif
 

Kegiatan perencana acara
 

Kegiatan pengelolaan
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Kegiatan operasional
 

Istirahat
 

Pulang
 

9 .	 Ruang yang Dibutuhkan 

1) Kegiatan Pelayanan Umum 

R.	 Parkir 

R.	 Penerima 

R.	 Loket 

R. Tunggu/Lobby
 

Kantin/restaurant
 

Toilet
 

2)	 Kegiatan Pementasan 

R.	 Rias/Ganti 

R.	 Latihan akhir/istirahat 

R.	 Alat 

R.	 Lampu 

R.	 Tata suara 

R.	 Pentt18 tcrbuka 

R. Pentas tertutup
 

Toilet umum
 

Toilet pementas
 

Gudang
 

3)	 Kegiatan Pengelolaan 

R.	 Administrasi 

R.	 Perencana acara 

R. Istirahat
 

Toilet
 

-~
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10.	 Beberapa Faktor yang Mempengaruhi 

Pencapaian Penghayatan Vi~ual.2 

Penghayatan visual dipengaruhi oleh 4 

faktor agar penonton dapat menikmati 

pementasan secara akrab dan komunikatif, 

yai tu: 1. Faktor j arak penonton terhadap 

panggung, 2. Faktor arah pandang penonton 

terhadap panggung, 3. Faktor perilaku 

pementasan terhadap panggung, 4. Kualitas 

ruang pandang. 

2Agustinus Djoko Setiadji, Thesis Art Centre, Fakultas Teknik Arsitektur UGM, 

1~~2, hal, 58-62. 
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1} Faktor Jarak Penonton Terhadap Panggung 

Untuk menjalin hubungan keakraban 

antara penonton dengan pementas, maka 

masing-masing harus mampu melihat 

dengan jelas baik secara detail 

{wajah/mimik} ataupun secara global 

(gerakan fisik) . Agar dapat melihat 

wajah pementas diperlukan jarak sampai 

24,8 m dan untuk mengenal wajah secara 

jelas butuh jarak sampai 13,95 m, 

sedangkan untuk dapat melihat gerakan 

pementas s~cara keseluruhan diperlukan 

3jarak antara 25 - 30 m. 
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2) Faktor Arah Pandang Penonton Terhadap 

Panggung 

Panggung merupakan titik pertemuan 

(perhatian) antara penonton dan 

pementas. Dengan demikian suasana akrab 

yang ingin diciptakan sangat 

dipengaruhi oleh penentuan letak 

panggungnya. Berdasarkan arah pandang 

penonton terdapat beberapa jenis 

panggung, yaitu: hubungan searah, 

hubungan 3 arah, hubungan 4 arah dan 

hubungan searah yang dikembangkan. 
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