
BAB VII
 

KONSEP DASAR PERENCANAAN DAN PERANCANGAN
 

7.1.	 Konsep Dasar 

Konsep dasar perencanaan dan perancangan ini 

adalah konsep dasar, landasan urnurn, konsep dasar, 

landasan perencanaan dan perancangan, pusat 

kebudayaan di Yogyakarta sebagai wadah inforrnasi dan 

pagelaran seni budaya. 

Konsep perencanaan dan perancangan ini 

didasarkan pada: 

1.	 Fungsi, tujuan dan sasaran pusat kebudayaan 

Pusat kebudayaan di Yogyakarta sebagai wadah 

inforrnasi dan pagelaran seni bUdaya .. 
2.	 Potensi dan perkembangan seni budaya nasional di
 

Yogyakarta.
 

3.	 Karakteristik urnurn pewadahan
 

Sebagai pusat kebudayaan yang terpadu yang
 

bersifat edukatif, rekreatif dan atraktif.
 

4.	 Ketersediaan lahan yang memadahi. 

7.2. Konsep Makro 

7.2.1.	 Penentuan Lokasi
 

Berdasarkan pertimbangan:
 

1.	 Kondisi peruntukan lahan 

2.	 Prasarana dan sarana yang memadahi 

3.	 Pencapaian cukup mudah 

4.	 Keterkaitan dengan semua kepentingan 
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5. Lahan yang memadahi;
 

Maka kawasan yang terpilih kawasan budaya
 

zona I sekitar kawasan "Benteng Vredeburg".
 

7.2.2.	 Penentuan Site 

Dengan melihat kondisi fisik kawasan dan 

untuk dapat memperkuat predikat kota 

~ogyakarta maka site yang terpilih adalah 

site sebelah Benteng Vredeburg. 

Utara Pasar Beringharjo
 

Timur JI. Suryotomo (kawasan Loji)
 
Ii 

Selatan :r1. P. Senopati
 

Barat Benteng Vredeburg
 

7.2.3.	 Dasar Pemikiran 

Pusat kebudayaan di Yogyakarta sebagai wadah 

informasi dan pagelaran seni budaya yang 
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diletakkan di tengah-tengah kawasan kota 

diharapkan dapat menjadi motor penggerak 

memperkuat predikat kota Yogyakarta terutama 

dalam penyebaran informasi, peningkatan dan 

pengembangan seni budaya Nasional dan 

Regional. 

7.2.4. Konsep Pengembangan Kawasan dan Site 

1.	 Perlu peningkatan kawasan wisata dan obyek 

wisata monumen Yogya Kembali, Malioboro, 

Benteng Vredeburg, Sonobudoyo, Kraton, 

Taman Sari yang menjadikan suatu paket 

wisata, dengan demikian pusat kebudayaan 

di Yogyakarta dapat menjadi pemacu, pendu

kung kawasan maupun obyek wisata tersebut. 

2.	 Site diasumsikan dengan memindahkan fungsi 

lama dan mempergunakan sepenuhnya untuk 

zona budaya. 

3.	 Mengatur tata letak bangunan dengan 

mempert imbangkan kcnyamanan j alur 

pergerakan di luar site. Keleluasaan, open 

space, paru-paru kawasan dan sesuai dengan 

peraturan Roii master serta ketinggian 

bangunan. 

4.	 Mengatur jalur sirkulasi arus lalu lintas 

di sekitar kawasan untuk mendukung 

kelancaran pergerakan. 

._ •.........,.!
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7.3. Konsep Mikro 

7.3.1. Kebutuhan Ruang dan Besaran Ruang 

Dengan melihat fungsi pusat kebudayaan, 

lingkungan penyajian, lingkup pelayanan 

kegiatap, standart dimensi persyaratan ruang, 

dan kapasitas daya tampung yang direncanakan 

maka konsep kebutuhan ruang dan besaran ruang 

seperti sebagai berikut: 

No.	 MACAM RUANG TINGGI DIMENSI 

1.	 Kegiatan Umum 

1.	 Plaza penerima 780 m' 
2.	 Plaza utama 1560 m' 
3.	 Ruang informasi 102.5 m' 
4.	 Taman dan plaza-plaza 
5.	 Parkir umum 

mobil 1950 m' 
kendaraan 390 m' 

6.	 Parkir khusus 
mobil 900 m' 
kendaraan 100 m' 

7.	 Ruang petugas 3 m 16 m' 
Ruang genset umum 4 m 36 m' 

2.	 Kegiatan Pepgkajian 
dan Penelitian 

2.1 Kegiatan Pendidikan 

1. R. Kelas 5,5 m 144 m' 
2. R. Pengajar 4 m 140 m' 
3. R. Tunggu Kelas 4 m 96 m' 
4. R. Pengelolaan 4 m 50 m' 
5. R. Alat/gudang 4 1II 20 m' 
6. R. Toilet 3 m 25 m' 
7. R. Perkumpulan 5,5 m 50 m' 
8. R. Ceramah 5,5 m 200 m' 
9. R. Penerima 4 m 30 In' 

:~: 
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2.2	 Kegiatan Studio 

1. R.	 Lab. Budaya 
2. R.	 Penitipan/Lockers 

2.3	 Kegiatan Kepustakaan 

1. Ruang baca 
2. Ruang katalog 
3. Ruang referensi 
4. Ruang buku 
5. Ruang administrasi 
6. Ruang istirahat 
7. Ruang pantri 
8. Ruang audio visual 
9. Ruang lavatori 

10. Ruang gudang 
11.. Ruang meja depan 
12.	 Ruang penyimpanan tas 
13.	 Ruang diskusi 
14.	 Ruang fotocopy 
15.	 Ruang lobby
 

-

3.	 Kegiatan Pergelaran 

Seni Budaya 

3.1	 Kegiatan Pameran
 
-


3.1.1	 Kegiatan Pameran Tetap 

1.	 Pameran Dua Dimensi 
1) Seni lukis Gambar 
2) Seni Relief 

2.	 Pam~ran Tiga nimenR1 
1) Seni Patung 
2) Seni Kereiinen 

3.1.2	 Kegiatan Pam. Temporer 

1. R.	 pameran temporer 
2.	 Ruang persiapan 

3.1.3	 Kegiatan Penunjang 

1.	 Ruang administrasi 
2.	 Ruang diskusi 
3.	 Plaza penerima 
4.	 Ruang loket 
5.	 Ruang gudang 
6.	 Ruang lavatori 

5,5 m 
3 m 

3,5 m 
3,5 m 
3,5 m 
3,5 m 
3,5 m 

3 m 
3 m 
5 m 
3 m 
3 m 

3,5 m 
3,5 m 
3,5 m 
3,5 m 
3,5 m 

5,5 m 
5,5 m 

5,5 m 
5,5 m 

5,5 m 
5,5 m 

3 m 
3 m 
3 m 
3 m 
3 m 
3 m 
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3.2 Kegiatan Pentas/Pertunjukan 

3.2.1 Panggung tertutup 

l. Ruang stage 12 m 260 m2 

2. Ruang auditorium 720 m2 

3. Ruang rehersal 3 m 70 m2 

4. Ruang ganti 3 m 122,4 m2 

5. Ruang rias 3 m 48 m2 

6. Ruang lavatori 3 m 90 m2 

7. Ruang persiapan main 110 m2 

8. R.Mekanika dan elektrik 3 m 16 m2 

9. Ruang gudang 3 m 90 m2 

10. Ruang lampu 3 m 16 m2 

1l. Ruang director 3 m 16 m2 

12. Ruang Foyer 5 m 110 m2 

13. Ruang loket 3 m 23 m2 

14. Ruang lobby 5 m 90 m2 

15. Ruang kantin 3 m 44 m2 

16. R.Lavatori (penonton) 3 m 90 m2 

-
3.2.2 Panggung terbuka 

l. Ruang stage 260 m2 

2. Ruang auditorium 567 m2 

3. Ruang rehersal 3 m 70 m2 

4. Ruang ganti 3 m 122,4 m2 

5. Ruang rios 3 m 40 m2 

6. Ruang lavi'ltori :1 m 90 m2 

7. Ruang pers il:lpaIl IlIa iIl 110 m2 

8. R.Mekanika dan elektrik 3 m 16 m2 

9. Ruang gudang 3 m 90 m2 

10. Ruang lampu 2,5 m 16 m2 

1l. Ruang director 2,5 m 16 m2 

12. Ruang kantin 3 m 44 m2 

13. Ruang lobby 3 m 70,9 m~ 

14. Ruang loket 3 m 23 m2 

16. R.Lavatori (penonton) 3 m 90 m2 

-
3.2.3 Kegiatan penunjang 

-
l. Ruang genset 3 m 36 m2 

2. Ruang administrasi 3 m 70 m2 

3. Ruang informasi 3 m 21 m2 

4. Plaza penerima 252 m2 

5. Ruang diskusi 3 m 157,5 m2 

4. Kegiatan Administrasi 
Umum Operasional 

.----.J 
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4.1 Kegiatan Administrasi 
Operasional 

Umum 

I. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
1I. 
12. 
13 . 

Ruang direktur 
Ruang sekretaris 
Ruang bag. uang 
Ruang bag. seni pentas 
Ruang bag. seni Pameran 
Ruang bag. kepustakaan 
Ruang administrasi 
Ruang lobby 
Ruang informasi 
Ruang pertemuan 
Ruang istirahat 
Ruang pantri 
Ruang lavatori 

3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 

3 
3 
3 
3 

m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 

30 m' 
9 m' 

35 m' 
35 m' 
35 m' 
35 m' 

140 m' 
78 m' 
25 m' 
90 m' 
60 m' 
16 m' 

22,5 m' 

Jumlah Ruang Terbangun 
Diasumsikan sirkul?si ruang 
40% luas site 

luar 
49,069 m' 

23.600,0 m' 

Be terencana adalah ± 70% 

7.3.2. Hubungan Ruang 

Konfigurasi Hubungan Ruang 

'.M6 
. rJUPAy.A . 
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7.3.3. Organisasi Ruang 

-, \ 
·0/.···~----; 

- I 

\	 (I 

Organisasi ruang linier dalam kelompok 

organisasi secara umum (Gubahan masa). 

Sedangkan dalam unit kegiatan paling cocok 

digunakan gabungan antara organisasi linier 

dan cluster. 

7.3.4. Tata Ruang 

Dengan melihat landasan umum dan 

perbedaan antara fungsi-fungsi ruang serta 

lingkungan sekitar site maka konsep tata 

ruang adalah: 

1.	 Bentuk tata ruang dilakukan pengaturan 

ruang dengan menggUnakan Bidang Horizontal 

.dan Vertikal, yang dinaikkan, diturunkan, 

melayang maupup dibatasi untuk menentukan 

orientasi ruang dan fungsi ruang. 

2.	 Penataan ruang dengan memperhatikan konsep 

kebudayaan merupakan suatu proses belajar 



209 

dan terus .berkembang , dilakukan 

pengungkapan dengan konsep metafora yang 

dilambangkan pola dengan gubahan masa 

linier dengan memperhatikan pola tata 

ruang, garis sumbu dan simetris. 

3.	 Membentuk ruang-ruang peralihan, antar 

kelompok unit ruang, di dalam unit ruang, 

maupun hubungan kelompok unit ruang dengan 

ruang luar. 

4.	 Pembentuk Suasana Ruang rekreatif dan 

atraktif ditentukan dari pola penataan 

ruang dengan mernperhatikan: 

- Hubungan ruang 

- Organisasi ruang 

- Penataan ruang dengan bentuk yang tidak 

monoton 

5.	 Warna, tekstur dan cahaya digunakan untuk 

memu<;lahkan penciptaan kesan ruang sesuai 

fungsi. 

6.	 Akustik lingkungan dengan penggunaan 

elemen-elemen alam digunakan sebagai 

pengikat kelompok-kelompok ruang yang 

terpisah dan interaksi terhadap lingkungan 

sekitar. 

7.	 Prinsip penyusunan ruang dengan 

memperhatikan 
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Hubungan 

- Sirkulasi pergerakan 

- Suasana ruang rekreatif dan atraktif 

- Konsep pencerminan nilai budaya 

maka penyusunan tata ruang adalah dengan 

cara Datum. 

8 .. Untuk ruang yang lebih penting dilakukan 

dengan menciptakan. perbedaan seperti 

pemotongan ruang, pergeseran dimensi atau 

bentuk yang berbeda. 

9. Penataan Ruang pameran 

- Penyusunan ruang dilakukan dengan cara 

kronologis dan menciptakan ruang 

peralihan secara abstrak melalui 

pembukaan atau transparan. 

- Tata ruang pameran komtemporer digunakan 

sistim open layout untuk mendampakkan 

fleksibilitas ruang tetap. 

- Ruang pengikat digunakan untuk 

menentukan orientasi antar ruang. 

-	 Warna, tekstur, skala proporsi dimensi· 

dan cahaya digunakan untuk mendukung 

fungsi ruang pamer sesuai persyaratan 

ruang. 

7.3.5. Penampilan Bangunan 

Dengan melihat fungsi pusat kebudaya~n, 

konsep penampilan bangunan yang mencerminkan 

nilai budaya dan kondisi karakter visual 

_________:__J
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lingkungan, maka konsep dasar perencanaan dan 

perancangan adalah: 

1.	 Dengan mempresedenkan elemen-elemen bentuk 

bangunan yang memiliki karakter kuat pada 

seki tar kawasan antara lain bangunan BI, 

BNI 46, Kantor Pos, benteng Vredeburg, 

Monumen Yogya Kembali. 

2.	 Dengan memperhatikan rna rfodologi kawasan 

kota, sekitar site yang sangat kuat dalam 

menentukan kesesuaian bangunan terhadap 

lingkungan untuk memperkuat karakter 

morfologi kawasan. 

3.	 Memperhatikan fungsi kelompok kegiatan 

yang berbeda-beda pada pusat kebudayaan di 

Yogyakarta, diungkapkan secara simbolik 

dan kesesuaian dengan kelompok unit lain 

melalui ungkapan bentuk-bentuk dasar 

pengurangan penambahan dan kombinasi 

dengan memperhatikan sumbu, simetri dan 

skala serta irama. 

4.	 Konteks budaya, mencerminkan perkembangan 

ya~g didasari pada pengungkapan bentuk 

masa lalu masa sekarang dan masa mendatang 

diungkapkan secara simbolik dengan gubahan 

masa linier sebagai perlambangan 

pengembangan. 

__~
 J 
, 
I 
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5.	 Konsep kebudayaan Nas ional di arnbil dari 

cita-cita kebudayaan nasional dalam 

keaneka ragamanan, keselarasan dan 

penyatuan untuk mencapai tujuan, 

diungkapkan melalui gubahan tata letak 

bangunan yang mencerminkan perkernbangan, 

masa lalu masa sekarang dan masa akan 

datang yang diakhiri dengan suatu tujuan 

dengan mengarnbil persamaan peleburan 

bentuk. 

---,.==1 

.~ - I ••:::=E:::::!.=-,-

6.	 Kualitas visual penampilan bangunan, 

diciptakan dengan memperhatikan: 

- Warna dan tekstur yang mendukung 

- Kedalaman bentuk 

- Interaksi terhadap lingkungan 

- Pendukung pencerminan Nilai Budaya 

Nasional. 

7.3.6. Sirkulasi 

Dengan melihat beberapa dasar per

tirnbangan maka sirkulasi yang memperhatikan 

perilaku manusia dilakukan dengan: 

I
 
I
 

I 
) 
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1.	 Menciptakan ruang perlaihan pada tata 

ruang luar untuk membagi dan mengurangi 

kepadatan sirkulasi dengan sistim 

sirkulasi radial. 

2.	 Ruang peralihan di dalam ruang digunakan 

sebagian pembagi sirkulasi untuk 

menghindari kebosanan, mematahkan, 

sirkulasi, merubah suasana ruang dan 

sebagai titik penghubung ~uang. 

3.	 Elemen-elemen pembentuk sirkulasi 

digunakan sebagai: 

- memperjelas arah sirkulasi 

- day~ tarik pergerakan 

menghindari kebosanan
 

- memperjelas fungsi ruang
 

4.	 Sirkula9i pada pamcran: 

- Sirkulasi di atur secara kronologis 

sesuai urutan tata ruang 

- Ruang peralihan digunakan sebagai 

pembagi, perpindahan arah sirkulasi 

- Sirkulasi dibentuk secara abstrak 

melalui penataan tata ruang 

- Panjang jalur sirkulasi disesuaikan 

dengan kondisi fisik manusia 

- Jalur pencapaian 

- Sirkulasi yang digunakan adalah sirkula

si	 linier 
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Sirkulasi pada pameran kontemporer di 

pilih sesuai pola penataan ruang 

- Perpindahan sirkulasi dari ruang satu ke 

ruang yang lain di ungkapkan secara 

abstrak. 

7.3.7. Sistem Bangunan 

1. Penghawaan 

- Penghawaan alami dimanfaatkan secara 

maksimal melalui sistim cross fentilasi 

atau pantulan mE:!lalui akustik 

lingkungan, kecuali pada ruang khusus. 

-	 Penghawaan buatan digunakan pada ruang

ruang yang membutuhkan persyaratan 

khusus dengan sistem AC sentral dan AC 

unit. 

2. Pencahayaan 

-	 Pemanfaatan Sinai Matahari digunakan 

secara maksimal melalui pembukaan

pembukaan ruang, kecuali pada 

ruang persyaratan khusus dengan 
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mempertimbangkan pemanfaatan waktu-waktu 

sinar matahari yang baik. 

- Pencahayaan buatan diambil dari PLN dan 

generator listrik sesuai kapasitas yang 

dibutuhkan . 

. Penerangan pada ruang-ruang khusus 

seperti panggung tertutup, R. Pamer, 

kepustakaan, dan sebagainya dimanfaatkan 

secara maksimal. 

- Untuk ruang pamer diusahakan cahaya 

untuk dapat menciptakan efek yang 

mendukung fungsi ruang. 

7.3.8. Sistem Struktur 

1.	 Sistim struktur bagian bawah digunakan 

pondasi plat beton dan pondasi batu kali 

dengan asumsi tanah cukup baik. 

2.	 Struktur bagian tengah digunakan struktur 

rangka dan st~uktur dinding pemikul untuk 

penyelesaian konstruksi yang 

dicapai dengan sistem rangka 

tidak dapat 

dengan pola 

II· 

\ 

- 
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grid. Modul grid disesuaikan dengan 

tuntutan ruang dan penampilan bangunan. 

3.	 Struktur bagian atas digunakan 

Struktur baja dan beton sebagai 

penyelesaian untuk bentang yang lebar dan 

tuntutan persyaratan khusus. 

7.3.9. Utilitas 

Digunakan dengan mempertimbangkan ke

amanan, kenyamanan dan efisiensi. 

1.	 Sistim penangkal petir disesuaikan dengan 

kebutuhan. 

2.	 Sistim air bersih diambil· dari sumur 

terdekat dengan sistem Up feet dan down 

feet, yang kemudian didistribusikan. 

3.	 Sistem air kotor ditampung dahulu di dalam 

bak peresapan sebelum di buang. 

4.	 Sistim pembuangan kotoran ditampung dahulu 

dalam septiktank, lalu ke sumur peresapan. 

5.	 Sistim pemadam kebakaran digunakan sistim 

Springkler dan sistim alarm serta 

penyediaan air untuk hidran pemadam 

kebakaran. 

6.	 Mecanical dan Electrical diusahakan dengan 

menggunakan jaringan terpendek, di 

rencanakan untuk ruang-ruang yang 

membutuhkan. 

i 
.....I 


