
BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1. Tinjauan Pusat Kebudayaan Melayu

2.1.1. Pengertian Umum Kebudayaan

Kebudayaan = cultuur ( bahasa Belanda ) = culture ( bahasa

Inggris ) berasal dari kata Latin "colore" yang berarti mengolah,

mengerjakan, menyuburkan dan mengembangkan, terutama mengolah

tanah atau bertani. Dari segi arti ini berkembanglah arti culture sebagai

"segala daya dan aktivitas manusia untuk mengolah dan mengubah

alam".

Dilihat dari sudut bahasa Indonesia, kebudayaan berasal dari

bahasa Sansekerta "budhayyah", yaitu bentuk jamak dari buddhi yang

berarti budi atau akal.

Pendapat lain mengatakan bahwa budaya adalah sebagai suatu

perkembangan dari kata majemuk budi-daya, yang berarti daya dari budi,

karena itu mereka membedakan antara budaya dengan kebudayaan.

Budaya adalah daya dari budi yang berupa cipta, rasa dan karsa, dan

kebudayaan adalah hasil dari cipta, rasa dan karsa tersebut.

Prof. Dr. Koentjaraningrat mengatakan kebudayaan adalah

keseluruhan manusia dari kelakuan dan hasil kelakuan yang teratur oleh

tata kelakuan yang harus didapatnya dengan belajar dan kesemuanya

tersusun dalam kehidupan masyarakat.

Prof. M.M. Djojodiguno dalam bukunya "Asas - Asas Sosiologi

(1958)" mengatakan kebudayaan atau budaya adalah daya dari budi yang

berupa cipta, karsa dan rasa.
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Cipta : kerinduan manusia untuk mengetahui rahasia segala hal yang

Ada dalam pengalamannya, yang meliputi pengalaman lahir

dan batin.

Hasil cipta berupa ilmu pengetahuan.

Karsa : kerinduan manusia untuk menginsyafi tentang hal "sangkan

paran". Dari mana manusia sebelum lahir (= sangkan), dan

kemana manusia sesudah mati (= paran). Hasilnya berupa

norma - norma keagamaan / kepercayaan. Akibatnya timbullah

bermacam - macam agama, karena kesimpulan manusia

bermacam - macam pula.

Rasa : kerinduan manusia akan keindahan, sehingga menimbulkan

dorongan untuk menikmati keindahan. Manusia merindukan

keindahan dan menolak keburukan / kejelekan. Buah

perkembangan rasa ini terjelma dalam bentuk berbagai norma

keindahan yang kemudian mengahasilkan berbagai macam

kesenian.

Kebudayaan adalah keseluruhan system gagasan, tindakan dan hasil

karya manusia untuk memenuhi kehidupannya dengan cara belajar, yang

kesemuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat.

2.1.2. Pengertian Pusat Kebudayaan Melayu

Pusat merupakan kata kerja yang berarti memusat, mengarahkan

atau mengumpulkan ke satu titik.3 Pusat kebudayaan merupakan salah

satu alternatif pilihan pewadahan, dengan menitikberatkan pada

pengkondisian yang terpusat dan terpadu4 yang menampung hasil

kegiatan dan penciptaan batin atau akal manusia seperti kepercayaan,

kesenian, dan adat istiadat.5
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Pusat kebudayaan sebagai suatu wadah kegiatan pelestarian seni

dan budaya merupakan suatu tempat yang berfungsi untuk menampung

berbagai aktivitas yang berkaitan dengan kesenian dan kebudayaan

yang merupakan hasil penciptaan dan pemikiran pada suatu daerah

ataupun suatu bangsa.

Pusat kebudayaan Melayu sebagai wadah kegiatan pelestarian

seni dan budaya yang terpadu meliputi kegiatan pemberian informasi,

penelitian dan pengkajian, serta pagelaran / pementasan yang bertujuan

untuk melestarikan seni dan budaya Melayu, dengan fasilitas yang

terpadu dalam satu kompleks bangunan untuk mempermudah

pengawasan dan pengelolaan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pusat kebudayaan Melayu

merupakan suatu tempat yang mewadahi berbagai macam kegiatan seni

dan budaya Melayu dalam satu kompleks bangunan dari suatu wilayah

baik lokal maupun regional, sebagai sarana pendukung pelestarian seni

dan budaya Melayu.

2.1.3. Pusat Kebudayaan Melayu Sebagai Wadah Pelestarian Seni dan

Budaya Melayu

2.1.3.1. Wadah informasi seni dan budaya

Wadah informasi, penelitian dan pengkajian seni dan budaya

merupakan suatu wadah yang menampung segala informasi tentang

seni dan budaya. Kegiatan ini meliputi kegiatan memperkenalkan,

1Peter S:ilim. Yeni Salmi. KamnsBahasii Indonesia Kontemporer
Qadn Djafar Thalaui.Pusat Kebudayaan di Yognikarta Sebagai Wadah Informasi danPenielaran
Seni Budaya. 1995. him 12
Peter Salim. Yeni Salim. Kamus BahasaIndonesia Kontemporer. him 227
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menyebarluaskan dan mendapatkan suatu data, pengetahuan dan

sebagainya tentang seni dan budaya baik secara langsung, visual

nyata maupun abstrak.

- Secara Nyata

Suatu informasi yang dapat dilihat dan diraba. Hal ini dapat

diinformasikan melalui pameran, pagelaran, dan lain sebagainya.

- Secara abstrak

Suatu informasi yang tidak dapat dilihat atau diraba. Informasi ini

diberikan lewat penelitian, pengkajian maupun kepustakaan

tentang seni dan budaya.

2.1.3.2. Wadah penelitian dan pengkajian seni dan budaya

Wadah penelitian dan pengkajian seni dan budaya merupakan

fasilitas yang menampung segala aktivitas yang berkaitan dengan

penelitian dan pengkajian seni dan budaya. Wadah ini digunakan

sebagai tempat bagi para pelaku seni dan budaya untuk meneliti,

mengkaji, mengadakan seminar dan sebagainya.

2.1.3.2. Wadah pagelaran seni dan budaya

Wadah pagelaran seni dan budaya merupakan suatu fasilitas yang

menampung aktivitas kegiatan pertunjukan dan pameran seni dan

budaya. Wadah ini berfungsi sebagai tempat berekspresi bagi para

pelaku seni dan budaya untuk dapat mengembangkan diri dan tentu

saja akan membantu proses pelestarian seni dan budaya tersebut.

Pagelaran seni meliputi dua bagian :

1. Pagelaran seni rupa / seni kias dua dimensi dan tiga dimensi

2. pagelaran seni gerak / suara yang termasuk dalam

pementasan atau seni pertunjukan
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2.1.4. Tujuan Umum dan Fungsi Pusat Kebudayaan

1. Tujuan Umum

Berdasarkan analisa terhadap pusat-pusat kebudayaan yang telah ada

baik di dalam maupun luar Indonesia, maka dapat ditarik kesimpulan

bahwa tujuan umum pusat kebudayaan antara lain adalah :

- tempat untuk menggali dan mengembangkan budaya agar dapat dicari

mata rantai yang berkesinambungan di masa-masa yang akan datang

melalui pemahaman kebudayaan dari suatu suku atau etnis tertentu.

- Sebagai tempat pelestarian dan penjagaan terhadap hasil karya

budaya

- Mendorong minat masyarakat ataupun pengamat budaya untuk

mempelajari berbagai budaya sehingga bisa menambah khasanah

budaya

- Membina dan mengembangkan kebudayaan melalui penyaluran dan

peningkatan budaya pada suatu etnis atau suku

2. Fungsi

Pusat Kebudayaan (Cultural Centre) terdapat di berbagai negara dan

pada umumnya berfungsi antara lain :

- Sebagai tempat penelitian, pengkajian, preservasi, pagelaran dan

pertukuaran budaya.

- Sebagai tempat pendokumentasian dan penelitian, penyebaran

informasi bagi umum, pengenalan dan penghayatan seni dan budaya,

pengenalan kebudayaan suatu etnis, pencerminan pertumbuhan

kebudayaan umat manusia, serta pembangkit rasa taqwa kepada

Tuhan Yang Maha Esa.
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- Sebagai wadah untuk mempelajari aspek-aspek kebudayaan dan

untuk mengadakan suatu pagelaran budaya.

- Sebagai wadah penyimpanan barang-barang yang bernilai tinggi pada

daerah yang terbatas.

- Sebagai wadah pameran serta pertunjukan kreasi seni dan budaya

Karena fungsi yang sedemikian kompleks, maka pusat kebudayaan

pada tiap negara mempunyai kegiatan yang berbeda bergantung pada

kebutuhannya serta keadaan sosial, ekonomi, politik serta budaya dari

masing-masing negara.

2.2. Tinjauan Citra Bangunan

2.2.1. Pengertian Citra / Penampilan

Citra merupakan suatu kesan penghayatan yang ditangkap

seseorang dan memiliki arti serta menunjukkan suatu tingkat budaya.7

Menurut YB. Mangunwijaya, citra sebetulnya hanya menunjuk suatu

"gambaran" (image), suatu kesan penghayatan yang menangkap arti bagi

seseorang. Citra tidak jauh sekali dari guna yang menunjuk pada

keuntungan, pemanfaatan yang diperoleh dan lebih ke arah

kemampuan/keterampilan, tetapi citra lebih bertingkat spirituil, lebih

menyangkut derajat dan martabat manusia yang menunjuk pada tingkat

kebudayaan.8

YD. MangiiiiYvijava. . Waxtn Citra
IbicL him 1210
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2.2.2. Unsur Penampilan Bangunan

1. Ekspresi Obyek

Adalah komposisi dan karakter yang dipancarkan oleh suatu obyek

atau bangunan. Ekspresi dapat diketahui dengan melihatnya sehingga

diharapkan dapat berkomunikasi dengan melihatnya dan pada akhirnya

manusia yang melihat obyek tersebut dapat mengetahui kesan yang

merupakan wujud dari ekspresi tersebut.

Ekspresi dapat dicapai melalui:

1. Simbol-simbol (Simbolisme)

Simbol merupakan salah satu cara dalam mengartikan suatu obyek.

Huruf merupakan symbol, kata juga merupakan symbol dari suatu

arti, dan ilmu yang mempelajari symbol kata-kata disebut Semantik.

Akan tetapi pada saat ini, semantik bukan saja suatu jenis cara

untuk mengartikan suatu obyek berupa kata-kata melainkan juga

merupakan suatu cara mengartikan bentuk-bentuk.

2. Copy dan Replica (Mimesis)

Copy merupakan penciptaan bentuk melalui peniruan dari hasil

aslinya dan hasilnya merupakan replica.

3. Perbandingan (Metafora)

Mengetahui analogi yang memberi kiasan pada obyek sehingga

dapat dimengerti sebagai bentuk analogi dari aslinya. Proses

mengartikan secara analogi bisa dilihat pada karya Le-Corbusier

yaitu Kapel di Ronchamp. Bangunan ini memberikan orang dugaan

akan arti bentuk yang bermacam-macam apabila si pengamat

mengelilingi bangunan ini.

myRabmany
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2. Deskripsi Penampilan Bangunan

Persepsi manusia berdasarkan pada getaran panca indera dan cita

rasa akibat dari situasi tertentu yang menyentuh perasaan dan

menimbulkan reaksi dan sikap jiwa.

2.3. Tinjauan Kota Pontianak

Kebudayaan Melayu di kota Pontianak

2.3.1. Sejarah kota Pontianak

Kerajaan Pontianak merupakan kerajaan yang paling akhir didirikan

di Kalimantan Barat. Kerajaan ini didirikan pada tanggal 24 Rajab 1181

Hijriah, yang bertepatan pada tanggal 23 Oktober 1771 Masehi.

Rombongan Sultan Syarief Abdurrahman membuka hutan pada pertigaan

cabang sungai yaitu Sungai Kapuas Besar, Sungai Kapuas Kecil dan

Sungai Landak, kemudian didirikan balai dan rumah sebagai tempat

tinggal. Daerah ini kemudian berkembang menjadi sebuah kota yang

diberi nama Pontianak dan dipimpin oleh Sultan Syarief Abdurrahman.

Kepala pemerintahannya disebut sultan karena Sultan Syarief

Abdurrahman, putera sulung dari Habib Husin Al Kadri, seorang penyiar

agama Islam dari Arab. Oleh karena itu, Kerajaan Pontianak berkembang

menjadi kerajaan Islam dengan budaya Islam yang kental melalui adat

istiadat, norma (hukum) yang berlaku dan tentu saja kesenian.

2.3.2. Budaya dan Kesenian Melayu di Pontianak

Karena berada di tepi sungai, maka kota Pontianak lebih

didominasi oleh etnis Melayu seperti yang dominan terjadi pada daerah-

daerah bagian Barat Indonesia lain yang berada di tepi suatu perairan,

seperti Aceh, Riau, Jambi, Palembang ataupun Sumatera Utara. Budaya
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yang berkembang adalah budaya Melayu Islam (Arab) karena Kerajaan

Pontianak merupakan Kerajaan Islam dengan pembauran antara budaya

Arab dan Melayu.

Hal ini bisa terlihat pada keragaman hidup yang ada dan pada

karya arsitektur. Berikut ini merupakan penjabaran dari kebudayaan

Melayu yang dimaksud :

2.3.2.1. Pola Perkampungan

Perkampungan suku bangsa Melayu yang ada di Kalimantan Barat

cenderung mengelompok padat, memanjang mengikuti arus sungai dan

menyebar disekitar jalan. Kampung suku bangsa Melayu biasanya tidak

dibatasi oleh suatu tanda khusus seperti tiang dan lain sebagainya. Batas

kampung biasanya hanya berupa parit, sungai atau pohon-pohon.

Setiap kampung mempunyai sarana-sarana guna menampung

serta menyalurkan segala aspirasi dan keperluan masyarakat di berbagai

bidang seperti bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, olahraga,

kesenian, hiburan dan spirituil. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya

pembangunan pasar, lapangan olahraga, rumah ibadah, balai desa, tanah

wakaf, KUD, dan lain sebagainya.

2.3.2.2. Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk adalah bertani konvensional,

berkebun dan menangkap ikan. Usaha pertanian konvensional yang

pokok adalah menanam padi di sawah dan padi pasang surut. Tanaman

bahan makanan yang sering ditanam adalah ubi kayu, ubi jalar, ketela

rambat dan jagung. Hasil buah-buahan antara lain langsat, durian, jeruk,

siam, mangga, nanas, pisang, rambutan dan pepaya. Usaha perkebunan

menghasilkan getah karet, lada, cengkeh, dan kelapa. Usaha
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penangkapan ikan menghasilkan jenis-jenis ikan kembung, tongkol,

tenggiri, bawal, mayung, udang, dan lain sebagainya.

Selain itu sektor usaha di bidang kehutanan, industri dan

pertambangan juga terus digalakkan. Di bidang kehutanan hasil

utamanya adalah rotan, kayu dan tengkawang. Di bidang industri meliputi

industri kayu olahan, rotan olahan dan minyak sawit. Hasil tambangnya

antara lain uranium, bauxit, emas, intan, timah hitam, tembaga dan

antimoni.

Mata pencaharian penduduk perkotaan sudah kompleks meliputi

berbagai bidang kehidupan. Sebagian besar bermata pencaharian

sebagai pegawai pada instansi-instansi pemerintah maupun swasta.

2.3.2.3. Sistem Kemasyarakatan

Di dalam kehidupan masyarakat baik di kampung maupun di

perkotaan ditemui adanya stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial (pelapisan

masyarakat) di kampung sifatnya sederhana, sedangkan di perkotaan

akan menjadi lebih kompleks. Stratifikasi sosial di kampung dapat dengan

jelas dibedakan seperti orang-orang yang menduduki jabatan

pemerintahan seperti Camat, Kepala Kampung ataupun petugas-petugas

dari instansi pemerintah seperti pendidik, petugas sosial dan Iain-Iain.

Selain dari masyarakat yang digolongkan kedalam kelas pegawai

negeri, dikenal pula para tokoh alim ulama, petani, wiraswasta, dan Iain-

lain. Stratifikasi sosial ini eksistensinya tumbuh secara formal. Stratifikasi

sosial yang non-formal dapat dilihat seperti adanya gelar-gelar

kebangsawanan yang berlaku.

Sistem kesatuan hidup bagi masyarakat suku Melayu mempunyai

sifat-sifat tertentu. Sifat ini dipengaruhi oleh cara-cara mereka berintegrasi

dengan suku-suku Melayu lain yang berada di daerah ini maupun yang
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datang dari daerah lain. Suku bangsa Melayu yang berasal dari daerah-

daerah di Kalimantan Barat ini selain masih memegang sifat-sifat hidup

genealogis juga masih adanya ikatan-ikatan yang bersifat territorial lokal

(daerah asal).

2.3.2.4. Sistem Religi

Penduduk yang bersuku Melayu pada umumnya beragama Islam.

Kehidupan beragama berjalan sesuai dengan syariatnya. Hal ini bisa

terlihat dari banyaknya jamaah pada hah Jum'at di masjid-masjid,

sosialisasi kepada anak-anak diajarkan sejak dini melalui pelajaran

mengaji dan sholat di rumah guru mengaji ataupun Taman Pembelajaran

Al-Qur'an (TPA), dakwah keagamaan pada hari-hari besar agama Islam

dan penyelenggaraan upacara yang diwamai dengan sifat keislaman,

yaitu setidaknya dengan pembacaan doa oleh tokoh-tokoh agama.

Walaupun demikian, ritualisme masih juga sering diwarnai dengan

berbagai selamatan, sesajian dan penghormatan terhadap makhluk-

makhluk halus. Tempat-tempat keramat masih terdapat dimana-mana dan

masih sering dikunjungi, seperti makam para sultan yang dianggap

keramat dan dihormati. Hantu dan makhluk halus masih diyakini bahwa

mereka bertahta di suatu tempat. Makhluk halus tersebut bersifat jahat

dan selalu berusaha mencelakai manusia sehingga untuk menghindarinya

harus diadakan suatu selamatan ataupun sesajian sebagai sarana

penghormatan. Beberapa bentuk selamatan dan sesajian tersebut adalah

selamatan dalam kematian, tepung tawardan menyemah.

a. Tepung tawar

Upacara ini mengandung maksud untuk melepaskan diri dari

gangguan tertentu di luar kekuatan manusia, terutama pada anak-
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anak dan bayi yang sering kali mendapat gangguan dari makhluk

halus. Demikian juga rumah dan benda-benda tertentu. Untuk

memutuskan gangguan-gangguan tersebut, dibuatlah tepung tawar

berupa tepung beras yang dicampur dengan ramuan-ramuan khusus

(kasai langir) yang disedu dengan air bersih yang kemudian

dipercikkan pada obyek yang diganggu makhluk halus dengan

menggunakan untaian daun menjuan.

b. Menyemah

Pemberian sesajen pada benda-benda tertentu seperti pohon besar,

jembatan, tugu atau persimpangan jalan yang menurut anggapan

masyarakat dihuni oleh makhluk halus dan dapat berakibat kesurupan,

sakitdan lain sebagainya jika larangannya dilanggar.

c. Selamatan dalam kematian

Merupakan upacara yang diselenggarakan setelah peristiwa kematian

pada hari ke-3,7,15,40,100, dan setiap ulang tahunnya selama

beberapa kali yang dikenal dengan istilah mengeluarkan hoi. Maksud

dari upacara ini adalah untuk mengantarkan arwah yang meninggal

agardiampuni dosanya dan dilapangkan kuburnya.

2.3.2.5. Kesenian

Seni tari

Beberapa tarian Melayu yang masih berkembang di kota Pontianak

adalah :

a. Tari Persembahan
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Fungsi

Merupakan tarian pembukaan atau

penyambutan terhadap seseorang atau

tamu pada suatu perayaan.

Pola Penggarapan

Tarian ini disugguhkan di depan tamu

yang dihormati sebagai suatu tarian penyambutan selamat datang.

Biasanya ditarikan oleh anak perempuan dengan jumlah penari yang

ganjil yaitu tiga atau lima orang.

Tarian ini juga merupakan suatu tarian non-dramatik yang tidak

memerlukan prolog dalam penyuguhannya.

Materi dan sarana pendukung

Tari persembahan merupakan tarian dengan gerakan yang lemah

gemulai, tidak energik. Para penari membawa suatu bokor yang berisi

bunga-bunga atau beras kuning sebagai tanda penyambutan yang

nantinya akan dilambaikan kearah tamu yang dihormati.

Kostum yang digunakan merupakan kostum suku Melayu setempat

yang akan menunjukkan identitas wilayah tersebut.

b. Tari Tandak Sambas

Fungsi

Tarian Tandak Sambas merupakan tarian yang disuguhkan menjelang

upacara pernikahan khususnya pada masyarakat etnis Melayu

Sambas.

Pola Penggarapan
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Tarian ini ditarikan secara berpasang-pasangan, putra dan putri.

Jumlah pasangan yang diambil merupakan angka-angka ganjil seperti

tiga atau lima pasang.

c. Tari Japin

- Sejarah

Dari lagu dan instrumen pengiring

serta gerak maupun gayanya, tarian Jepin

diperkirakan berasal dari daerah Timur

Tengah yang masuk ke Indonesia

berbarengan dengan masuknya agama

Islam. Di daerah Kalimantan Barat

diperkirakan terjadi pada abad ke-18. Sampai saat ini belum diketahui

siapa penyebar atau pencipta pertamanya. Saat ini, tarian Japin telah

banyak dikreasikan oleh para seniman muda yang lebih menyesuaikan

dengan kondisi dan selera zaman dengan tetap tidak meninggalkan

esensi dasar dari tarian Japin itu sendiri.

- Fungsi

Fungsi utama tarian ini pada awalnya adalah sebagai tarian

hiburan pada perayaan keagamaan agama Islam, kemudian berkembang

menjadi tarian hiburan pada pesta pernikahan dan acara kepemerintahan

baik pada kalangan istana maupun rakyat.

- Tema

Tarian Japin bertema kehidupan, dapat dilihat dari berbagai macam

peristiwa atau gejala adat istiadat yang timbul dalam kebiasaan hidup
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sehari-hari. Tarian ini menunjukkan tingkah laku sopan santun dan

kejujuran.

- Syair Lagu

Syair lagu yang mengiringi tarian Japin pada umumnya berisi

sanjungan dan penghormatan kepada Nabi Muhammad S.A.W. dan para

sahabatnya.

- Penari

Tarian Japin ditarikan secara berpasang-pasangan tetapi dengan

tidak mencampurkan gender. Laki-laki berpasangan dengan laki-laki,

perempuan dengan perempuan ataupun hanya salah satu dari gender

tersebut.

- Bentuk Penyajian

Penari masuk ke ruang pertunjukan dengan sikap yang sopan,

duduk menghadap pemain musik, pengantin, raja atau tamu untuk

memberi hormat.

Tarian dimulai jika pemain musik telah mulai memainkan musik

atau mendendangkan syair. Tarian dimulai dengan gerak sembah. Penari

bergerak berpasangan. Gerak dikomunikasikan dan diiramakan dengan

teratur. Menurut tata aturan penyajian, bila musik kurang sesuai dengan

rasa gerak tari, penari ketika bergerak mengikuti ketukan marwas atau

birama diatas tempo. Apabila penari merasa tidak cocok dengan lagu

yang dibawakan, penari akan melakukan penyingkatan pola gerak tari

yang disebut ragam gerakan minta tahto. Jika penari bergerak selaras

dengan alunan syair lagu, maka akan menampilkan keterampilan gerak

tari yang bervariasi.
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Sebelum penari mengakhiri tarian, penari akan melakukan ragam

gerak minta tahto, dan musik akan memberikan transisi yang disebut
tahtim. Untuk mengakhiri penyajian, ditutup dengan musik yang disebut
wainap. Penari bergerak membawakan ragam gerak tahto diakhiri duduk
memberi hormat kepada pengantin atau tamu, berdiri mundur tiga
langkah ke belakang, dilanjutkan dengan duduk kembali dan memberi
hormat sekali lagi sebagai penutup, kemudian berdiri untuk perlahan-
lahan mundur tiga langkah lalu berpaling meninggalkan tempat.

- Gerak Tari

Gerak sebagai substansi dasardan ekspresi tari merupakan proses

perpindahan dari posisi satu ke posisi berikutnya yang tampak utuh.
Gerak tari dapat dilakukan melalui transisi untuk menjalin satu kesatuan
gerak berikutnya yang disesuaikan dengan ritme gerak. Gerak tari Japin
dapat dilakukan dengan memperpendak atau memperpanjang melalui
transisi gerak yang disebut langkah takjadi.
Gerak lebih banyak menggunakan gerakan kaki dengan merapatkan sisi
dada sebelah kiri, jari-jari tangan dikepal lembut kecuali ibu jari. Untuk
posisi tangan kanan disesuaikan dengan gerakan kaki yang
dilangkahkan.

Gerakan tangan pada tari Japin kurang begitu ditonjolkan. Gerak
yang dilakukan lebih menonjolkan sikap badan, ada gerakan yang lemah
gemulai ataupun sikap badan dan gerakan yang gagah dengan hentakan.
Penari kadang-kadang menggunakan tempo yang cepat ritmes. Gerakan
ini mencakup gerak dasar sebagai kunci atau dasar gerak.

Adapun gerak dasar tersebut mencakup gerak melenggang, tinggi
rendah kaki dan berputar.mungan satu pada langkah gerak kaki yang
perlu diingat adalah pada kaki kanan hentakan menggunakan gajul
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disamping kaki kiri. Hitungan kedua kaki kiri jinjit, kaki kanan melangkah.

Hitungan ketiga kaki kiri melangkah menggunakan gajul. Hitungan

keempat kaki kanan melangkah. Hitungan kelima kaki kiri dihentakkan

disamping kaki kanan. Hitungan keenam kaki kiri melangkah. Hitungan

ketujuh kaki kanan melangkah menggunakan gajul dan pada hitungan

kedelapan kaki kiri melangkah, berputar dengan sikap badan merendah.

Gerak alif merupakan garis lurus dan selalu ditarikan pada

permulaan tarian. Ragam gerak alif merupakan gejala dari kebiasaan

Islami yaitu untuk mempelajari Al-Qur'an.

Ragam gerak pusing tengah merupakan gejala dari perubahan

tingkah laku dan perilaku kehidupan manusia dalam mencari hidup dan

kehidupan. Dalam perkembangannya, gerak pusing tengah menjadi
ragam gerak pecah delapan, mempunyai variasi langkah-langkah tari
berputar atau berbalik. Saat berputar menggunakan gerak berjalan dari
proses perubahan ragam gerak satu ke ragam gerak berikutnya dengan

berputar kearah kanan.

Proses perpindahan gerak dengan menggunakan ragam gerak,

apabila berputar selalu kearah kiri. Dalam penggunaan ragam gerak
berputar yang berlawanan ditentukan pada bentuk ragam gerak tertentu

yang disebut ragam gerakroda.

- Sarana Pendukung

Desain lantai tempat menarikan tarian Japin adalah lurus dan datar

yang biasanya dihampari permadani.

Kostum yang dipakai adalah kostum daerah setempat (Melayu)

yang biasanya terdiri dari kopiah, baju setelan teluk belanga dengan
bertapih (belat) dua belas jari, atau setelan kemeja putih celana putih
yang terkadang disertai kaus kaki putih.
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Warna dan bentuk kostum tidak merupakan lambang-lambang

khusus. Yang diperhatikan hanyalah kerapihan dan keindahan serta daya

tarik.

Karena tari Japin bersifat non-dramatik, maka para pemainnya

tidak memakai topeng yang menggambarkan tokoh tertentu. Demikian

pula untuk dekor khusus atau dialog, juga tidak diperlukan.

Instrumen-instrumen musik yang dipakai ialah gambus dan

gendang atau ketipung.

Alat-alat musik yang digunakan Pakaian putih-putih

Gbr. 2.1

Seni Musik

Lagu-lagu tradisional Kalimantan Barat yang popular di Pontianak

antara lain adalah lagu Sungai Kapuas dan Galaherang. Lagu ini sering

dinyanyikan pada lomba-lomba atau festival lagu tradisional dari tingkat

SD sampai Perguruan Tinggi bahkan pada acara-acara pada instansi

pemerintahan dan swasta.

Kerajinan tangan

Kerajinan tangan masyarakat Pontianak lebih ke seni tenun, yaitu

tenunan kain songket Melayu dan kain corak insang.
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Kain tenun khas Kalimantan Barat

Gbr. 2.2

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Arsitektur

Rumah adat suku Melayu dikenal dengan bentuk limas sesuai

dengan bentukan atapnya yang berbentuk limasan. Menurut bentuk

bangunan, rumah limas terbagi atas 3 bagian :

1. Rumah panggung, banyak terdapat di daerah pesisir, daerah pingiran

sungai. Tinggi tiang antara lebih kurang 1,75 meter.

Gbr. 2.3

Sumber: Arsitektur Tradisional Kalimantan Barat

2. Rumah rakit / lanting, banyak terdapat di sepanjang sungai Sambas

dan Sungai Landak. Strukturnya tidak menggunakan tiang yang

menyentuh tanah. Terbuat dari kayu yang dirapatkan di atas rakit

(bangkar) yang mengapung diatas air. Balok-balok kayu sebagai dasar

lantai dihubungkan satu sama lain denga menggunakan tali. Rumah

ini sudah jarang ditemukan lagi pada saat ini karena masyarakat di

pesisir sungai Sambas labih memilih untuk mendirikan rumah di
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daratan setelah adanya banjir besar di sungai Sambas yang akhirnya

menghanyutkan sebagian besar rumah lanting.

3. Rumah setengah panggung, banyak terdapat di daerah dataran

tinggi. Bentuknya hampir sama dengan rumah panggung hanya

berbeda pada ketinggian tiang, yaitu kurang lebih 70 cm. Pondasi

rumah berbentuk segi empat memanjang dengan atap tampak muka

berupa trapesium kaki lurus (potong gudang) dan segitiga teriris

(potong kawat).

a. Rumah Potong Kawat dan Rumah Potong Godang

Rumah potong godang lebih sering dibangun oleh penduduk

dengan tingkat ekonomi rendah karena konstruksinya sangat

sederhana, sedangkan rumah potong kawat lebih sering dibangun

oleh penduduk yang lebih mampu ekonominya. Jadi secara tidak

langsung, bentuk serta nama rumah tersebut berhubungan dengan

status sosial ekonomi seseorang.

my(Rabmany
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Rumah Potong Godang dilihat dari samping

Gbr. 2.4

Sumber: Arsitektur Tradisional Kalimantan Barat

Typology denah

Typology denah adalah empat persegi panjang. letaknya

bermacam-macam, ada yang memanjang sejajar jalan atau

memanjang tegak lurus arah jalan.

Konstruksinya tidak langsung berdiri di atas tanah, melainkan

berada di atas tiang (tongkat) setinggi kurang lebih 70 cm dari

permukaan tanah. Untuk daerah tepi sungai atau rawa-rawa, ukuran

tiang akan semakin tinggi.

T v« T «•

HUANG HOUR ruamg noun

Denah Rumah Potong Godang Denah Rumah Potong Godang

Gbr. 2.5

Sumber: Arsitektur Tradisional Daerah Kalimantan Barat

II

Bentuk bagian-bagian

Atap

Bagian rumah tinggal yang pokok adalah atap. Rumah potong

godang mempunyai bentuk atap empat persegi panjang, berjumlah

dua buah yang berdiri condong. Apabila dilihat dari arah samping

rumah, bentuknya berupa segitiga sama kaki, sedangkan atap pada

rumah potong kawat berbentuk trapesium, berjumlah dua buah,
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sebelah muka dan belakang, dua sisi kanan dan kiri berbentuk dua

bidang segi tiga sama kaki. Jadi bentuk atap bidang segitiga di muka

dan bidang trapesium di samping.

Atap terdiri dari rangka atap yang terdiri dari susunan sirap,

terbuat dari kayu belian atau kayu mabang. Untuk rumah potong

godang yang sederhana, biasanya ada yang menggunakan daun

rumbia (daun sagu). Daun rumbia disusun dalam bentuk anyaman

sebagian (separuh pelepah) yang dipotong-potong sepanjang labih

(kurang dari 1,5 meter). Selain kayu dan daun, penggunaan atap

berbahan seng atau asbes juga banyak digunakan karena harganya

relatif cukup murah dan mudah dalam pemasangannya.

Bentuk pemasangan atap pada rumah potong godang dan

kawat biasanya condong lebih kurang 45°. Pemasangan atap

dengan posisi curam akan mempercepat aliran air hujan. Semakin

cepat air hujan mengalir, atap akan semakin cepat kering dan

menambah ketahanan atap sirap tersebut terhadap kerusakan

(pelapukan).

Dinding

Baik rumah potong godang maupun rumah potong kawat

mempunyai bentuk dinding empat persegi panjang dan berdiri tegak

lurus, terbuat dari kayu kelas II (meranti, mabang, mentangor) dalam

ukuran lebar 18-20 cm, panjang 4 m dan tebal kurang lebih 2 cm.

Selain bahan kayu, ada pula yang menggunakan kulit kayu dan

daun rumbia.
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Susunan dinding vertikal

Gbr. 2.6

Sumber: Arsitektur Tradisional Daerah Kalimantan Barat

Pintu

Pintu terdiri dari satu tudung maupun dua tudung (daun pintu)

dan cenderung menggunakan engsel.

Tiang

Tiang terbuat dari kayu belian dengan bentuk penampang

bujur sangkar, berdiri tegak diatas fondasi dan menopang seluruh

beban rumah bagian tengah dan atas. Ukuran tiang dalam

bangunan rata-rata 10 cm x 10 cm x 4 m atau 8 cm x 8 cm x 4 m.

Namun ukuran tersebut sekarang sudah tidak tepat lagi karena

kebanyakan kayu sekarang ukurannya tidak cukup, khususnya untuk

kayu belian. Ukuran tersebut hanya masih bisa digunakan untuk

jenis kayu kelas II. Selain tiang berbentuk balok, sebagian penduduk

yang ekonominya lemah terkadang menggunakan kayu bulat yang

mempunyai penampang kecil, yaitu dengan diameter 10 cm. Kayu

tersebut ada yang kulitnya dibuat dan ada pula yang tidak.

Lantai

Bentuk lantai yang digunakan adalah datar. Bahan yang

digunakan antara lain kayu belian, mabang dan tekam. Lantai
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tersebut tersusun dari sejumlah papan dengan ukuran lebih kurang

10 cm x 2 cm x 4 m.

Susunan lantai dengan papan-papan selain berjajar juga

dibuat dengan tebal yang berpyan. Dengan konstruksi pyan, lantai

menjadi rapat sehingga udara tidak dapat masuk dalam ruangan.

Papan lantai ini menempel langsung diatas fondasi dan dipaku

dengan paku 2 inchi.

Tongkat

Tongkat adalah inti dari fondasi yang langsung menancap di

tanah. Kuat atau tidaknya bangunan tergantung pada bentuk, ukuran

dan susunan dari tongkat. Tongkat berpenampang bujur sangkar

dan memanjang. Tongkat berbentuk balok mempunyai ukuran labih

kurang 10 cm x 10 cm atau 12 cm x 12 cm dengan panjang 2 m,

atau tergantung dari keadaan tanah dimana tongkat tersebut

ditancapkan.

Bahan dari tongkat yang utama adalah kayu belian, karena

kayu jenis ini sangat baik dan bertahan lama jika ditancapkan di

tanah, dalam genangan air maupun di udara. Selain berbahan kayu

belian, ada pula yang menggunakan kayu tekam atau kayu kawi

yang kekuatannya berada dibawah kayu belian. Tongkat

berpenampang bulat biasanya digunakan untuk bangunan yang

bersifat sementara.

Bentuk konstruksi tongkat ada yang langsung menjadi satu

dengan tiang dan ada juga yang hanya sampai setinggi keep saja.

Tangga
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Tangga dibuat dengan papan dengan tinggi antar anak

tangga kurang lebih 25 cm. Tangga dibuat dari kayu belian dengan

tebal sekitar 5 cm dan lebar 20 cm. Hitungan untuk jumlah anak

tangga selalu dibuat gasal berdasarkan kepercayaan penganut

agama Islam bahwa hitungan gasal mempunyai nilai-nilai keramat.

Susunan tangga

Gbr. 2.7

Sumber: Arsitektur Tradisional Daerah Kalimantan Barat

Susunan Ruang

Rumah di daerah Kalimantan Barat pada umumnya berbentuk

membujur dari arah muka ke belakang sehingga susunan ruang

yang pokok adalah berderet dari arah muka ke belakang. Bagian

paling depan adalah ruang tamu, bagian tengah adalah ruang-ruang

tidur dan paling belakang adalah dapur. Namun ada kalanya dapur

dibuat terpisah dari bangunan inti.

Prinsip dari rumah potong godang dan kawat adalah ruangan

terbuka. Sekat antar kamar hanya berupa tabir dari kain. Namun

dalam perkembangannya dengan pertimbangan kesusilaan,

ketertiban dan keamanan, maka ruangan tersebut dibuat dengan

sekat kayu atau triplek.

Pada rumah potong godang, di bagian muka biasa

ditambahkan dengan serambi yang oleh sebagian penduduk disebut

topi. Ruangan ini merupakan ruangan tambahan untuk keperluan

istirahat atau duduk-duduk bagi anggota keluarga atau tetangga.
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Karena susunan ruang memanjang dari muka ke belakang,

maka tangga dan pintu utama diletakkan di bagian muka,

berdekatan dengan jalan. Selain secara horizontal, pembangunan

juga dilakukan secara vertical, yang mengakibatkan adanya ruang

bawah dan ruangan diatas alang dan bujur dibawah atap. Ruangan

ini dibatasi oleh parak.

3m 3m im Sm |
1

f

A

RUANC. TAMU

B

RUANG TIDUR

B

RUANG TIDUR DAPUR

III D RUANG KIMPUL KELUARGA/
RUANG MAJCAN KELUARGA" LI

mil
Denah Rumah Potong Kawat

Keternagan :
A = Tempat duduk-duduk

Ruang tamu
Ruang tidur
Ruang penghubung (sering digunakan sebagai ruang makan).
Dapur (sering digunakan sebagai lumbung).

Gbr. 2.8

Sumber: Arsitektur Tradisional Daerah Kalimantan Barat

Denah Rumah Potong Godang

<-

Fungsi-fungsi Ruang

Berdasarkan pembagian horizontal

Ruang depan digunakan untuk menerima tamu, berkumpul antar

sesama anggota keluarga, mengadakan pertemuan dengan warga,

belajar mengaji bagi anak-anak atau bahkan untuk tidur bagi anak

laki-laki pada malam hari. Serambi digunakan untuk duduk-duduk

sambil istirahat dan menerima tamu yang sifatnya teman biasa

dengan keperluan main-main saja.

Bagian tengah atau ruang keluarga, digunakan untuk tempat

beristirahat serta menerima tamu sanak keluarga, sekaligus
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digunakan sebagai ruang sholat dengan kanan kirinya sebagai

ruang tidur. Di dalam ruang tidur biasanya disimpan harta keluarga

dan pusaka-pusaka.

Adapun ruang tidur diatur sebagai berikut:

- remaja putra di serambi

- ayah / ibu di ruang tidur pertama

- remaja putri di ruang tidur kedua

- nenek / kakek di ruang tidur ketiga

Ruang belakang biasanya digunakan untuk dapur. Namun sering

pula dapur dibuat terpisah dengan rumah induk. Di ruangan dekat

ruang tidur biasanya disimpan beras. Bila terdapat ruangan diantara

ruang tidur dan dapur, maka biasanya digunakan untuk keperluan

makan dan menyimpan peralatan rumah tangga yang harganya

mahal. Dapur sering digunakan untuk menyimpan peralatan kerja

keluarga. Ada pula bagian dari dapur yang digunakan sebagai

lumbung padi karena udaranya yang selalu kering sehingga padi

tidak cepat membusuk.

Berdasarkan pembagian vertikal

Ruangan diatas parak dapat digunakan untuk menyimpan

barang-barang yang berguna dan berharga tetapi jarang

pemakaiannya. Bahkan ada pula yang menggunakan parak ini

sebagai tempat tidur.

Untuk rumah potong kawat, biasanya susunan ruangan lebih

maju dari rumah potong godang, karena pada umumnya model

rumah ini adalah bangunan yang telah dipengaruhi arus

modernisasi. Atapnya tertutup dari segala arah dan ruangan telah
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disekat-sekat. Bangunan ini biasanya dimiliki oleh orang yang

pengetahuan dan tingkat ekonominya lebih maju. Jarang didapati

rumah potong kawat yang beratap daun rumbia melainkan selalu

dengan atap sirap.

Ragam Hias

Bentuk hiasan tumbuh-tumbuhan / Huruf Arab Pada bagian teras Rumah Potong Godang
Pada bagian depan teras Rumah Potong Godang

Hiasan listplang pada
Rumah Potong Limas / Godang / Kawat

♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦'
Hiasan lisplang pada

Rumah Potong Kawat / Limas

Salah satu motif daun dan buah pada lisplang Rumah Potong Godang

Gbr. 2.9

Sumber: Arsitektur Tradisional Daerah Kalimantan Barat

Rumah Potong Limas

Rumah potong limas mempunyai ukuran yang lebih besar dan

kemegahan tersendiri dibanding dengan rumah potong kawat dan

rumah potong godang. Konstruksinya juga lebih khusus sehingga

pembiayaannya menjadi lebih besar. Oleh karena itu, jenis rumah

potong limas dimiliki oleh orang-orang yang mempunyai status sosial

atau kekayaan tertentu. Rumah jenis ini banyak terdapat di daerah

Kabupaten Pontianak.
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Rumah ini merupakan arsitektur tradisional yang modelnya

jarang ditiru. Kalaupun ada hanya pada bangunan-bangunan

pemerintah.

Rumah Potong Limasdari Kampung Pulau Pedalaman, Bagiansamping kanan Kraton
Kecamatan Mempawah Hilir, Mempawah
Kabupaten Dati II Pontianak

Gbr. 2.10

Sumber: Arsitektur Tradisional Daerah Kalimantan Barat

Typology denah

Bentuk denahnya adalah empat persegi panjang. Denah

rumah asli sebelum ditambah serambi yang berbentuk bujur sangkar

dengan sisi-sisinya adalah 12,5 m x 12,5 m, tinggi 5,5 m dari batas

lantai sampai tulang bumbung.

Rumah potong limas ini berdiri di atas tongkat sehingga

merupakan sebuah rumah panggung. Ukuran tinggi dan rendahnya

fondasi bangunan tergantung pada keadaan lingkungan tempat

didirikannya bangunan.

Bentuk bagian-bagian
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Keterangan:

l.Tulangberubung.
2. Odor-odor (kasau).
3. Gulung-gulung.

4. Tiang berfungsi sebagai tunjuJc langit.
5. Lantai parak (loteng).
6. Alang dan bujur yang letaknya masukdi bagian dalam

dinding.
7.Tulangreng.
8. Bujurdi atastiangserambi
9. Alang.

10.Lantai kedua menuju parak (loteng).
11.Tangga naik ke parak (loteng).
12. Lantai.

13.Gelegar.
14.Tiangpenungku(tiang pembantu).
15.Tiang pokok yang dari tanah langsung sampai pada alang.
16. Laci.

17. Alas.

18. Alas pada tiang penungku (penopang).
Gbr. 2.11

Sumber: Arsitektur Tradisional Daerah Kalimantan Barat

Atap

Bentuk atap pada

rumah potong limas Rums*AttPLimas,
berupa bidang miring

mirip seperti atap pada ^^^1/ L.
rumah potong kawat. Bidang atap tersebut pada induknya berupa

dua bidang segi tiga sama kaki dan dua bidang trapesium,

bersambung dengan serambi pada dua sisinya yang berbentuk

bidang segi empat. Tinggi atap kurang lebih 2/3 dari tinggi tiangnya.

Bahan atas terdiri dari kerangka dengan bahan dari kayu

kelas II dan sirapnya dari jenis kayu belian. Atap sirap kayu belian ini

walaupun tipis tetapi cukup tahan terhadap cuaca. Ketahanan dari

sirap belian tersebut bergantung pada usia kayu dan teknik

pemasangannya, yaitu pemakuan sirap jangan sampai pecah dan

odor-odor (kasau) kerangka atap miringnya lebih kurang 45°

sehingga air hujan cepat turunnya dan atap menjadi cepat kering.

Bagian rangka atap terdiri dari alang, bujuran, tunjuk langit,

tulang bubung, odor-odor, reng, sirap dan perabung.
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A. Tanah.

B. Kolong.

C. Ruangan untuk kamar tidur
D. Ruangan pada parak.
E. Jendela.

F. Pintu.

G. Tangga.

•Pusat Kebudayaan
Me,

•Di (Pontianak^



Jumlah dan teknik pemasangannya mempunyai arti dan

makna tertentu yang terkandung pada jumlah hitungan pemasangan

odor-odor, yaitu :

- hitungan pertama kasau

- hitungan kedua risau (hati tidak senang)

- hitungan ketiga reba (pikiran kabur)

- hitungan keempat api (bahaya kebakaran)

Hitungan terakhirdari odor-odor harus jatuh pada kata kasau.

Hitungan kasau jatuh pada hitungan ke-1,5,9,13 dan seterusnya.

Hitungan tersebut sekaligus menunjukkan jumlah odor-odor yang

dipasang.

Tinggi dan kekuatan atap terletak pada ukuran besar dan

tingginya tunjuk langit yang berdiri ditengah-tengah alang, tegak

lurus menopang, tulang bumbung tidak ada. Fungsi tulang bumbung

digantikan oleh kuda-kuda dengan tiang penopang kuda-kuda

berjumlah dua buah. Karena ukuran alang, bujuran ataupun tulang

bumbung tersebut tidak menentu, maka bahan-bahan tersebut perlu

disambung. Teknik sambungan yang baik adalah bagian yang

berada di sebelah kanan harus berada di luar, seperti kedudukan

telapak tangan seseorang ketika membaca surah Al-Fatihah waktu

1. Tulang berubung.
2. Odor-odor (kasau).
3. Kuda-kuda yang dibuat bersilang sejajar dengan odor-

odor menahan tulang berubung. Fungsi dari kuda-kuda
ini mengganti fungsi dari tunjuk langit yang menahan
tulang berubung.

4. Alang dan bujur yang letaknya masuk agak ke dalam ari
dinding yang kedudukannya lebih tinggi dari alang dan
bujur.

5. Bujur yang menahan odor-odor yang bagian alangnya le
taknya ada di luar dinding.

6. Alang.
7. Tualang reng.

Gbr. 2.12

Sumber: Arsitektur Tradisional Daerah Kalimantan Barat
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Rumah potong limas merupakan jenis rumah bertingkat, tetapi

tidak kelihatan. Ruangan bagian atas mempunyai lantai yang

disebut dengan parak yang digunakan oleh anak gadis sebagai

ruang pingitan, dimana ia bisa menyulam ataupun merenda.

Letaknya berdekatan ruang tidur bapak dan ibu. Selain itu ruangan

ini juga digunakan untuk menyimpan benda pecah belah yang

berharga. Contoh ruangan ini bisa dilihat pada Keraton Mempawah.

Dinding

Bentuk dinding rumah potong limas adalah tegak lurus, terdiri

dari susunan papan vertikal selebar kurang lebih 18 cm dan tebal 2

cm, dipakukan pada sengkang, alang, bujuran, ataupun dikepih

(dijepit) dengan alat pengepih yang terbuat dari kasau

berpenampang lebih kurang 4 cm x 6 cm. Bentuk dinding yang tegak

lurus tersebut mempunyai fungsi secara teknis, yaitu untuk

memperkuat bangunan sedangkan susunan papan yang berdiri

dapat mengurangi percikan air hujan yang masuk ke dalam ruangan.

Selain itu dinding rumah kebanyakan disusun horizontal dari bahan

kayu bahkan semen.

Ukuran dinding sesuai dengan fungsi tiang. Panjang dan

lebamya sesuai dengan panjang dan lebar denahnya, berbentuk

empat persegi panjang mendatar. Untuk rumah potong limas yang

terdapat di Mempawah, serambinya mempunyai lebar 2,2 m,

panjang 12,5 m dengan tinggi dinding rumah induk 3 m.

Prinsip dari rumah potong limas ini adalah tanpa sekat atau

dinding yang membentuk kamar (ruang). Batas ruang tidur orang tua
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dengan anak dan saudara-saudara lain berupa tabir yang dibuat dari
bahan kain kelambu tebal.

Susunan papan vertikal dinding

Gbr. 2.13

Sumber: Arsitektur Tradisional Daerah Kalimantan Barat

Pemasangan dinding papan dengan teknik susun sirih

Pintu

Bentuk pintu adalah empat persegi panjang baik untuk satu
maupun dua tudung (daun pintu). Pintu masuk utama terletak pada
area samping kanan bagian depan ataupun di bagian muka rumah.

Pintu pada Kraton Kadariyah, Pontianak

Gbr. 2.14

Sumber: Dokumentasi oribadi

Pintu empat persegi panjang tersebut berdiri tegak lurus
searah dengan tegaknya dinding rumah. Tudung pintu terdiri dari
rangka yang disebut tupai-tupai, untuk pintu yang sederhana. Pada
tupai-tupai tersebut dipakukan papan-papan sebagai tudung. Untuk
pintu yang lebih rumit digunakan rangka pintu yang disebut jenang-
jenang. Beberapa papan yang telah disambung dengan
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menggunakan pajau ataupun tidak, setelah dihaluskan

permukaannya lalu pada bagian tebalnya dimasukkan ke dalam

tembok pada jenang-jenang yang telah dilubangi.

Tiang

Penampang untuk tiang pada rumah potong limas berbentuk

bujur sangkar. Tiang-tiang ini terbagi atas tiga, yaitu tiang tengah,

tiang seri dan tiang untuk serambi yang sekaligus untuk

menyangkutkan dinding papan. Karena fungsi tiang tersebut, maka

keadaan tiang haruslah baik dan kuat. Kayu yang dipilih merupakan

kayu kelas satu dan tanpa cacat serta tidak boleh terbalik dalam

pemasangannya. Jika tiang mempunyai mata kayu yang berlubang

(oleh penduduk disebut pusaran kayu), maka pusaran kayu tersebut

dalam perletakannya tidak boleh sembarang, harus mengikuti

petunjuk pawing. Bila letaknya menghadap keluar maka berarti

menghisap rezeki, bila menghadap ke bagian dalam maka berarti

menghisap isi rumah, dan bila terpasang di sisi jendela maka rumah

akan mudah dimasuki pencuri.

Bila dilihat dari bentuk dan kedudukannya, maka tiang-tiang

tersebut dapat dibagi dalam dua tingkat, yaitu tiang seri dan tiang

yang didirikan setelah semua tiang seri selesai, yang kesemua

fungsinya sama. Tiang seri merupakan tiang yang ditanamkan

pertama kali dan merupakan tiang induk dari semua tiang bangunan.

Tiang seri merupakan nyawa rumah, daya tarik (keindahan) rumah

sepanjang masa dan keserasian rumah dengan penghuninya. Oleh

karena itu tiang seri memerlukan syarat serta perlengkapan tertentu.

Tiang seri selalu terletak di tengah bangunan dan berada di

dekat tempat tidur kepala keluarga. Jumlah tiang pokok ada 16 buah
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ditambah dengan tiang-tiang untuk memasang pintu dan jendela

serta memperkuat sangkutan dinding.

Masing-masing tiang induk (seri) berukuran 20 cm x 20 cm

dengan tinggi 6 m, termasuk yang sudah ditancapkan / dibenamkan

di tanah. Tiang-tiang tambahan di bagian serambi berpenampang

kurang lebih 10 cm x 10 cm.

Jarak antar tiang seri (induk) kurang lebih 4 m sedangkan

untuk tiang yang lain tidak ada aturan khusus. Yang harus

diperhatikan adalah ukuran stan pemasangan odor-odor dengan

tiang yang harus diselang-seling. Jika pemasangan odor-odor jatuh

di tiang pintu atau jendela maka odor-odor tersebut harus digeser.

Bila tetap berada diatas tiang, menurut keyaninan akan

mendatangkan bencana bagi penghuninya.

Lantai

Lantai pada rumah potong limas bentuknya datar persegi

panjang yang merupakan perpaduan antara bentuk rumah induk

yang bujur sangkar dengan serambi. Pemasangan lantai ini ada

yang menggunakan pyan dan ada pula yang tidak.

Tangga

Tangga terbuat dari kayu dengan kerangka / kaki tangga yang

condong. Hitungan yang digunakan pada jumlah anak tangga

merupakan hitungan yang gasal.

Ukuran tangga baik lebar maupun tingginya tidak tertentu,

menyesuaikan dengan tinggi rumah dan lebar pintu. Semakin tinggi

rumah semakin tinggi tangga dan semakin lebar pintu semakin lebar

tangga. Hal ini dilakukan jika tangga dipasang langsung di hadapan
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Keterangan:
A. Ruang terbuka.
B. Ruang dalam.
c. Ruang tidur anak laki-laki.
D. Ruangan pengantin.
E. Ruang tidur anak gadis.
F. Ruang tengah.
G. Dapur.
H. Teras tanpa atap.
I. Tangga naik.

Gbr. 2.16

Sumber: Arsitektur Tradisional Daerah

Kalimantan Barat

Apabila rumah dilihat dari arah depan bagian dalam atau

kamar, maka akan terdapat tiga bagian, yaitu bagian paling kiri untuk

kamar tidur kepala keluarga, bagian paling kanan untuk ruangan

tidur keluarga yang menginap sederet dengan ruang pelaminan, dan

diantara ruangan paling kanan dan kiri tersebut terdapat ruang

kosong yang membujur dari luar ruang menuju dapur. Ruang di

bagian tengah ini berfungsi sebagai penghubung bagi masing-

masing anggota keluarga yang mendiami tiap-tiap kamar dan

sebagai ruang makan.

Ruang luar dan ruang tengah rumah limas ini bisa digunakan

untuk berbagai macam keperluan tanpa menggunakan kursi, jadi

langsung duduk diatas tikar. Selain itu karena rumah ini didiami satu

keluarga lengkap, yaitu ayah, ibu, anak-anak, menantu dan nenek

atau kakek, maka yang menempati ruang tengah dekat tiang seri

adalah pemilik/pendiri rumah asli. Jadi yang mendirikan rumah

adalah ayah dan ibu, maka yang menempati ruangan tersebut

adalah ayah dan ibu. Anggota keluarga yang lain hanyalah sebagai

anggota keluarga yang ikut menempati rumah tersebut, yang

berkuasa adalah ayah sebagi kepala keluarga.
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Fungsi ruang

Fungsi ruang pada rumah limas ini pada akhirnya akan

memperhatikan fungsi etik efisien, esthetis, ekonomis, ekologis dan

keamanan. Fungsi tersebut adalah :

- Bagian luar, yaitu bagian ruangan di muka rumah yang terbuka,

berfungsi untuk musyawarah bagi seluruh anggota keluarga,

menerima tamu, mengadakan acara selamatan, kamar tidur

jejaka, duduk-duduk / istirahat anggota keluarga, sholat tahajjud,

belajar mengaji, dan ada sebagian yang digunakan untuk belubur

(menyimpan padi). Pada intinya ruangan tersebut dapat

digunakan untuk aktivitas-aktivitas keluarga selain tidur, masak

dan makan.

- Bagian dalam, yaitu kamar-kamar di tengah untuk tidur ayah

dan ibu, anak laki-laki atau anggota keluarga yang menginap. Di

dalam kamar kepala keluarga digunakan pula untuk menyimpan

pusaka dan barang-barang harta milik yang berharga. Ruangan

bagian ini terdiri dari bagian kiri, yaitu untuk anak laki-laki serta

bagian kanan untuk ayah dan ibu.

- Bagian belakang, dekat ruang tidur ayah dan ibu terdapat ruang

tidur untuk anak gadis dan ruang untuk pelaminan.

- Bagian ruang terbuka di tengah-tengah yang menghubungkan

ruang luar dengan dapur berfungsi sebagai penghubung lalu

lintas dalam rumah dan ruang makan.

- Bagian yang paling belakang, di

luar rumah induk digunakan untuk

dapur.

- Bagian ruang atas (loteng) yang

disebut parak, selain berfungsi
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sebagai ruang tidur anak gadis, digunakan pula untuk

menyimpan barang-barang peralatan keluarga yang jarang

dalam hal pemakaiannya.

Selain ruang-ruang tersebut, sebagai konsekuensi dari rumah

diatas tongkat (rumah panggung), maka ada bagian bangunan

yang membentuk kolong. Kolong ini biasa digunakan menyimpan

peralatan kerja, menyimpan ramuan rumah atau untuk

menumbuk padi jika tinggi. Menurut kepercayaan, bila ada

seorang ibu yang sulit melahirkan maka bisa dibantu dengan alat

penumbuk padi (alu) yang seolah-olah dijolokkan ke lantai bawah

kolong rumah tersebut.

Kraton Kadariyah

Istana Kesultanan Pontianak yang dikenal

dengan Istana Kadariyah merupakan

salah satu bangunan adat suku Melayu.

Bangunan ini didirikan di Pontianak pada

tahun 1771 Masehi oleh Sultan

Abdurrahman Alkadrie, leluhur Sultan

Hamid II.

Bangunan ini hampir seluruhnya bermaterial kayu, baik atap,

dinding maupun lantainya. Dinding luar dan beberapa bagian dinding

daiamnya bercat kuning yang berkesan semarak dan agung. Di depan

istana terdapat balkon istana yang berfungsi sebagai tempat Sultan

memberi amanat kepada rakyatnya pada zaman dahulu. Ruang depan

istana bagian depan tidak berdinding melainkan diberi pagar kayu berhias

yang disilang-silang dan jerajak yang berfungsi sebagai tempat untuk

melaksanakan upacara serta tempat menerima tamu pada pertemuan
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resmi kerajaan. Ruang di sebelah kanan dan kiri di bagian ruang depan

adalah kamar kerja Sultan serta ruang sholat. Di ruang depan ini terdapat

pintu masuk yang menghubungkannya dengan ruang tengah, dimana

terletak singgasana Sultan dan Permaisurinya.

Ragam hias pada Istana Kadariyah terdapat pada bagian atas

dinding sebelum memasuki ruang tengah yang berupa hiasan mahkota,

bulan dan bintang serta tulisan Arab. Hiasan ini menyatakan bahwa

Istana Kadariyah mendapatkan pengaruh dari dunia luar, yaitu

perkembangan agama bangsa-bangsa Arab, dalam hal ini adalah agama

Islam.

Gbr. 2.17

Sumber: Raaam Hias Tradisional Kalimantan Barat

Ragam hias di Keraton Kadariyah Pontianak dan sebagian besar rumah

etnis Melayu di Pontianak
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Gbr. 2.18

Sumber: Raaam Hias Tradisional Kalimantan Barat

Event Budaya

Beberapa event budaya di Kalimantan Barat khususnya di

kotamadya Pontianak :

1. Festival Budaya Bumi Khatulistiwa

Diselenggarakan setiap dua tahun sekali pada tanggal 21 s/d 25

*5IKV% Maret, bertepatan dengan peristiwa
alam yang terjadi di kota Pontianak

yaitu titik kulminasi matahari,

dipusatkan di kota Pontianak. Kegiatan

ini dimulai pada tahun 1991.

2. Ulang tahun kota Pontianak

'/ $ i * -*s£H*i

Diadakan di kota Pontianak pada

tanggal 23 Oktober. Pada event ini

ditampilakan tari-tarian, permainan

rakyat, kerajinan rakyat yang

berkembang di Kalimantan Barat.

3. Festival kue tradisional

Diselenggarakan pada bulan Juni setiap tahunnya denga

menampilkan kue - kue tradisional masyarakat Kalimantan Barat

khususnya kota Pontianak.
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Kesimpulan

- Kebudayaan Melayu yang berkembang di Kalimantan Barat pada

umumnya dan kota Pontianak khususnya dipengaruhi oleh agama

Islam dan perpaduan budaya Melayu Arab yang dibawa oleh para

pedagang Arab pada masa dahulu.

- Pola perkampungan yang ada mengelompok memanjang mengikuti

arus sungai atau menghadap suatu jalan dengan batas berupa sungai,

parit atau pohon-pohon. • tata ruang luar

- Mata pencaharian yang berkembang adalah di bidang agraris

konvensional, perkebunan, kehutanan dan perikanan laut.

System yang berlaku di masyarakat Melayu masih kuat memegang

asas musyawarah mufakat.

System religi masyarakat Melayu yang dominan adalah penganut

agama Islam, meskipun ritual-ritual yang berbau mistis masih sering

dilakukan.

- Jenis tarian Melayu yang ada merupakan jenis tarian non-dramatik

dengan gerakan yang dinamis. Gerakan dasar tarian terdiri atas tiga

macam, yaitu melenggang, tinggi rendah kaki dan berputar. Tarian

disuguhkan dengan tetap memegang teguh norma yang berlaku di

masyarakat, menggunakan pakaian khas Melayu dan ditarikan dengan

jumlah penari atau pasangan penari yang ganjil.

Rumah Adat Melayu Kalimantan Barat

- Typologi denah berbentuk persegi panjang dengan susunan ruang

yang memanjang dari arah muka ke arah belakang, luasnya

bergantung pada kemampuan pemilik rumah dalam pembangunan

rumah tersebut.
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- Bentuk Rumah adalah jenis rumah panggung mengingat daerah

Kalimantan Barat merupakan daerah rawa-rawa dan gambut dengan

kemungkinan terjadinya banjir (genangan air) yang cukup tinggi.

- Rumah Melayu dibagi atas 3 bagian :

1. Bagian bawah

Terdiri atas kolong (ruang di bawah lantai bangunan induk). Selain itu

sebagai konsekuensi dari rumah panggung, maka akan terdapat:

Tiang terdiri atas tiang seri dan tiang tambahan. Tinggi tiang

antara 0,5 - 1,75 meter atau lebih, bergantung pada

keadaan tanah. Tiang berpenampang bujur sangkar dan

bulat. Penampang bujur sangkar berukuran 8 cm x 8 cm x

4 m atau 10 cm x 10 cm x 4 m, sedangkan untuk

penampang bulat dengan diameter 10 cm. Bahan

utamanya adalah kayu belian. jg|

Tongkat : tongkat merupakan inti dari fondasi yang langsung

menancap di tanah. Tongkat berpenampang bujur

sangkar dan bulat. Penampang bulat biasanya digunakan

pada bangunan yang bersifat sementara. Penampang

bujur sangkar berukuran 10 cm x 10 cm atau 12 cm x 12

cm dengan panjang 2 m atau tergantung dari keadaan

tanah tempat tongkat tersebut ditancapkan. Bahan

utamanya adalah kayu belian, tetapi ada pula yang

menggunakan kayu tekam atau kayu kawi. Bentuk
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Tangga

konstruksinya ada yang langsung menjadi satu dengan

tiang dan ada pula yang hanya sampai setinggi keep saja.

lebar tangga mengikuti lebar pintu atau jika terdapat teras

maka akan mengikuti lebar teras yang berada di depan

pintu sehingga lebih lebar daripada pintu. Jumlah anak

tangga yang digunakan merupakan angka yang gasal

yang menurut kepercayaan penganut agama Islam

mempunyai nilai-nilai keramat. Tinggi anak tangga 1 hasta

atau kurang lebih 25 cm, terbuat dari kayu belian dengan

tebal 5 cm dan lebar 20 cm.

Ornamen pada tangga

Gbr. 2.19

Sumber: Ragam Hias Daerah Kalimantan Barat

2. Bagian tengah

- Terdiri dari ruang-ruang yang digunakan penghuni untuk berkegiatan.

Ruangan ini terbagi atas : serambi, ruang tamu, ruang tidur, ruang

penghubung (ruang makan), parak dan dapur.

Hierarki ruang yang terbentuk adalah :

a. serambi adalah sebagai ruang untuk bersosialisasi dan bersifat

terbuka. • publik

b. ruang tamu • semi private

c. ruang tidur ruang penghubung dan parak • private

d. dapur ke belakang • service
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Gbr. 2.20

Sumber: Analisis oribadi

SEMI

PRIVATE

Lantai

Lantai dibuat datar mengikuti bentuk denah, bermaterial kayu belian,

mabang ataupun tekam dengan ukuran 10 cm x 2 cm x 4 m.

Pemasangan lantai kayu adalah memanjang dari arah muka menuju

ke belakang, dengan tebal yang berpyan dan dipaku dengan paku 2

inchi.

Dinding

Dinding berbentuk empat persegi panjang dan berdiri tegak lurus.

Terbuat dari kayu kelas II (meranti, mabang, mentangor) dengan

ukuran lebar 18 - 20 cm.

Pintu

Bentuk pintu adalah empat persegi panjang baik untuk satu maupun

dua tudung (daun pintu), tegak lurus searah dengan dinding. Pintu

masuk utama terletak pada area samping kanan bagian depan.

Namun ada pula yang menempatkannya di bagian muka rumah.

3. Bagian atas

Terdiri atas loteng (parak) dan atap.
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Parak ruang yang terdapat diantara plafond dan atap (loteng),

digunakan untuk pingitan anak gadis menjelang

pernikahan.

Atap jenis atap yang digunakan adalah atap miring dengan

bentuk yang bervariasi. Sudut atap yang digunakan

antara 17 - >45 derajat bergantung pada bentukan atap.

tap lontik
^tap lava

ragam bentuk atap rumah tradisional Melayu

Gbr. 2.21

Sumber : Pemikiran. berdasarkan foto-foto yang ada

Bagian ujung atap selalu memiliki ragam hias, seperti:
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Mahkota pada ujung atap

Melambangkan ketinggian derajat penghuninya

♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦

Ragam hias pada lisplang

Gbr. 2,22
Sumber: Ragam hias daerah Kalimantan Barat
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2.4. Tinjauan Fasilitas Seni dan Budaya

2.4.1. Fasilitas Pemberian Informasi

1. Karakteristik Kegiatan

a. Kegiatan pemberian informasi

Kegiatan ini meliputi kegiatan pemberian informasi kepada

pengunjung mengenai agenda kegiatan budaya Melayu yang

ada di Kalimantan Barat pada umumnya dan Pusat

Kebudayaan Melayu khususnya. Dilakukan dengan dua cara,

yaitu secara manual (melalui petugas bagian informasi) dan

melalui komputer.

b. Kegiatan pameran tetap

Kegiatan ini meliputi kegiatan pameran untuk memberikan

informasi, penerangan tentang seni dan budaya dari etnis

Melayu kepada pengunjung.

c. Kegiatan Kepustakaan

Meliputi kegiatan penyampaian informasi tentang seni dan

budaya melalui penyediaan referensi dalam bentuk buku-buku,

audio visual, dan sebagainya.

2. Sirkulasi Ruang Pameran

Type sirkulasi ruang pameran terbagi atas dua :

1. Sirkulasi Primer

Sirkulasi pengunjung dari satu ruang ke ruang yang lain untuk

menikmati benda-benda yang dipamerkan. Hal yang mendasari

pembentukan ruang-ruang sehingga mampu memberikan
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kenyamanan bagi pengunjung menggunakan system yang

umum digunakan, antara lain :

a. Nave to room, yaitu sirkulasi dari ruang
• • . • • - n, 'ROOM - • ROOM -

yang menjadi pusat ke ruang lain. Ruang

pusat merupakan suatu ruangan yang cukup »we

luas sebagai pusat orientasi dan pengikat R00M R0OM

ruang-ruang lain di sekitamya.

NAVE TO ROOM

Gbr. 2.23

Sumber: Arsitektur. Bentuk dan Susunannva

b. Room to room, yaitu sirkulasi dari ruang
ROOM

ke ruang. Jenis sirkulasi ini berurutan dan

berkesinambungan dari satu ruang ke ruang ROOM R00M

yang lain.

ROOM TO ROOM

Gbr. 2.24

Sumber: Arsitektur. Bentuk dan Susunannva

c. Coridor to room, yaitu sirkulasi dari koridor menuju ke ruang

pameran. Susunan ruang seperti ini memungkinkan setiap

ruang dapat dicapai dengan

mudah melalui koridor. Pola

sirkulasi lebih jelas sehingga

mempermudah pengunjung

untuk mengidentifikasi ruang.

2. Sirkulasi Sekunder

myRabmany
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ROOM I ROOM ; ROOM |

CORRIDOR

"ROOM ROOM ' ROOM

CORRIDOR TO ROOM

Gbr. 2.25
Sumber: Arsitektur. Bentuk dan Susunannva
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Jenis sirkulasi ini mengajak pengunjung untuk dapat bergerak

dalam menikmati benda-benda yang dipamerkan. Sirkulasi

sekunder akan terkait dengan penataan materi benda-benda

pameran dua dimensi dan tiga dimensi yang tentu saja memiliki

karakteryang berbeda.

a. Karakter obyek dua dimensi, hanya dapat dinikmati dari

arah depan atau frontal. Obyek dua dimensi mampu

mengarahkan gerak pengunjung searah dengan tempat obyek

berada.

b. Karakter obyek tiga dimensi, dapat dilihat dari berbagai

sudut pandang dan mampu membentuk ruang serta

mengarahkan gerak pengunjung sesuai perletakannya.

Teknik Pameran

Teknik-teknik pameran dan peragaan terbagi atas enam :

1. Teknik partisipasi ( Participation Techniques )

Konsep tentang teknik ini adalah bahwa pengunjung diajak

untuk terlibat dengan benda-benda pameran baik secara fisik

maupun secara intelektual atau kedua-duanya. Jenis-jenisnya

adalah :

a) Activation, pengunjung aktif misalnya menekan tombol,

menarik handle, dan lain sebagainya.

b) Question and Answer Games, pengunjung dapat bermain

permainan yang dapat merangsang intelektual dan

keingintahuan. Pengunjung disediakan beberapa

pertanyaan dan dipersilahkan untuk menjawab. Presentasi

dapat dilakukan dengan bentuk panel-panel elektronik.
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c) Physical Involvement, pengunjung diajak untuk aktif secara

fisik.

d) Intellectual Stimulation, pengunjung diajak untuk aktif

secara intelektual, misalnya ilusi optik, dinding-dinding

sejarah, dan lain sebagainya.

e) Live Demonstration, pengunjung diajak untuk

berdemonstrasi secara langsung, misalnya bagaimana

cara kerja suatu magnet atau mesin tertentu.

2. Teknik yang berdasarkan obyek (Object-Base Techniques )

Teknik-teknik dasar untuk memamerkan dapat digolongkan

dalam tiga jenis ; open stage (meletakkan seluruh koleksi pada

tempat pameran), selective display (menampilkan hanya

sebagian koleksi), dan thematic grouping (menampilkan benda-

benda koleksi dalam satu topik tertentu).

Bentuk-bentuk penanganan dalam memamerkan adalah

sebagai berikut:

a. Unsecured Object, cara ini dipakai untuk benda-benda yang

cukup aman, misalnya lokomotif. Benda yang dipamerkan

biasanya diam dan cukup besar.

b. Fastened Object, pada cara ini benda-benda diikat dengan

menggunakan sekrup agar tidak dapat diambil atau

berpindah tempat. Ukuran benda-benda yang dipamerkan

biasanya cukup kecil.

c. Enclosed object, benda-benda yang dipamerkan dilindungi

dengan pagaratau kaca.
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d. Hanging object, benda-benda dipamerkan dengan cara

digantung. Hal ini biasanya dilakukan pada ruangan yang

berukuran cukup besar.

e. Animated object, benda-benda yang dipamerkan digerakkan

sehingga menimbulkan atraksi yang menarik bagi penonton.

f. Dioramas, cara ini dapat digunakan melalui dua pilihan,

yaitu miniatur atau replica.

g. Recreated Steers and Villages, cara ini dilakukan dengan

membuat artefak-artefak seperti aslinya untuk

menggambarkan suatu sejarah. Pada skala yang lebih

maju, pembuatan artefak ini juga terletak pada udara

terbuka.

3. Teknik panel (Panel Techniques )

Teknik ini berfungsi untuk membranous mempresentasikan

informasi dengan menggunakan panel. Panel sendiri jika

digunakan akan menyebabkan suasana monoton, menjemukan

dan dapat menimbulkan reaksi yang negatif.

4. Teknik Model ( Model Techniques )

Jenis-jenisnya adalah :

a. Replicas, suatu tiruan benda

aslinya dengan skala satu banding

satu.

Gbr. 2.26

Sumber: Dokumentasi oribadi
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b. Miniatures, suatu jenis model yang ukurannya lebih kecil

dari ukuran aslinya.

7*

Miniatur perahu Galaherang dan burung Enggang Gading

di Museum Negeri Pontianak

Gbr. 2.27

Sumber: Dokumentasipribadi

c. Enlargements, suatu model dengan ukuran yang lebih

besar dari ukuran aslinya.

Gbr. 2.28

Sumber: Dokumentasi Pribadi

5. Teknik Simulasi ( Simulation Techniques )

Teknik simulasi diharapkan dapat mengajak pengunjung untuk

berpetualang atau menggambarkan kondisi asli suatu obyek

atau peristiwa dalam pameran.

6. Teknik Audio visual (Audio Visual Techniques )

Teknik-teknik audio visual meliputi : videotapes, videodiscs,

talking heads (suatu cara dengan menggunakan boneka untuk

memberi kesan hidup), projected dioramas (suatu diorama
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yang ditambahi latar belakang yang hidup dibelakangnya),

Chinese mirrors (menggunakan titik-titik cermin untuk

menunjukkan image tiga dimensional), multimedia

presentations (menggunakan beberapa jenis teknik audio visual

secara bersamaan).

2.4.2. Fasilitas Penelitian dan Pengkajian

1. Karakteristik Kegiatan

a. Kegiatan Penelitian dan Pengkajian

Meliputi kegiatan penelitian dan pengkajian untuk menggali,

mengembangkan, memperbandingkan, menginformasikan seni

dan budaya dalam bentuk kegiatan seminar, symposium,

diskusi, rapat kerja, konferensi dan sebagainya.

b. Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan

Meliputi kegiatan administrasi dan operasional yang

berhubungan dengan kegiatan penelitian dan pengkajian,

pendidikan budaya, kepustakaan dan sebagainya.

2. Persyaratan Ruang seminar/ rapat

•a ^

*-
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Gbr. 2.29

Sumber: Dimensi Manusia dan Ruang interior

•Pusat Kebudayaan
Melayu

Di (Pontianak^



Front Projection Screen

Rear Projection Screen

Gbr. 2.30

Sumber: Time Saver Standards for Interior Design

2.4.3. Fasilitas Pagelaran Seni dan Budaya

1. Karakter Kegiatan

a. Pelatihan

Meliputi kegiatan persiapan (latihan) dan pembelajaran bagi

pelaku seni. Pelatihan yang diberikan menyangkut tiga macam

kesenian, yaitu seni tari, seni musik dan teater.

b. Pementasan

Meliputi kegiatan persiapan dan pementasan yang dilakukan

oleh pelaku seni dan pengelola.
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c. Pameran tidak tetap

Meliputi kegiatan pagelaran hasil karya dari pelaku seni

(seniman). Pameran ini bersifat temporer, yaitu hanya dilakukan

dengan waktu tertentu.

2. Sistem Penyajian Pementasan

a. Panggung terbuka

Diperuntukkan bagi seni yang bersifat kolosal, massal sesuai

dengan karakteristik seni pertunjukan.

b. Panggung tertutup

Diperuntukkan bagi seni pentas tunggal atau dalam skala lebih

kecil sesuai karakteristik seni pertunjukkannya.

3. Persyaratan Ruang

Ruang Pertunjukan

Dalam merancang suatu ruang pertunjukan masalah kenyamanan

visual dan akustik menjadi hal yang harus diperhitungkan.

Kenyamanan visual berhubungan dengan sudut pandang yang

terbentuk yang memperhitungkan jarak ideal yang dibutuhkan dan

masalah akustik berhubungan dengan pemantulan suara / bunyi,

gema dan gaung yang tercipta.

Beberapa alternatif bentuk ruang pertunjukan :

a. Denah empat persegi

Denah dengan bentuk ini merupakan denah yang paling sering

digunakan dan dianggap berhasil. Pemantulan silang antara

dinding-dinding sejajar menyebabkan bertambahnya
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kepenuhan nada, suatu segi akustik yang sangat diinginkan

pada perancangan suatu ruang pertunjukan.

B3^

a/*

m

83

Gbr. 2.31

Sumber: Time Saver Standards for Interior Design

^Kf*

b. Denah bentuk kipas

Denah bentuk kipas akan membawa penonton lebih dekat

kearah sumber bunyi. Akan tetapi dinding belakang yang

dilengkungkan cenderung menciptakan gema atau pemusatan

bunyi £* u^=-~ "~ V!

<%$
w^

Gbr. 2.32

Sumber: Time Saver Standards for Interior Design

Denah bentuk tapal kuda

Denah bentuk tapal kuda memiliki keistimewaan yaitu berupa

kotak-kotak yang berhubungan (ring of boxes), yang satu

berada diatas yang lain. Walaupun tanpa lapisan permukaan

penyerap bunyi interior, kotak-kotak ini berperan secara efisien

pada penyerapan bunyi.
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Gbr. 2.33

Sumber: Time Saver Standards for Interior Design

d. Denah bentuk melingkar

Denah bentuk melingkar biasanya dihubungkan dengan atap

kubah yang sangat tinggi. Tetapi bentuk ini sebaiknya dihindari

karena penggunaan dinding melengkung akan menghasilkan

gema, pemantulan dan pemusatan bunyi.

Gbr. 2.34

Sumber: Time Saver Standards for Interior Design

e. Denah bentuk tidak teratur

Denah dengan bentuk tidak teratur akan membawa penonton

sangat dekat dengan sumber bunyi yang menjamin keakraban

akustik dan ketegasan karena permukaannya mudah

menghasilkan pemantulan bunyi.
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Sumber: Time Saver Standards for Interior Design
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Jarak antar kursi

Gbr. 2.36

Sumber: Time Saver Standards for Interior Design

Penyebaran loudspeaker

Sebaran loudspeaker harus memungkinkan untuk terjadinya overlap.

Untuk pendengar duduk

S = 1.4(H-4)

CCf-ELClDSFEAKER

'iNEMXCSIRE

i »CBUNG.

Untuk pendengar bediri H .._,•

S=1.4(H-6)

Gbr. 2.37

2.5. Studi Kasus Pusat Kebudayaan

2.5.1. Indonesia

1. Erasmus Huis, Jakarta (Pusat Kebudayaan Belanda)

Sejarah Singkat

Didirikan pada tahun 1970 dan dibuka oleh Pangeran Bernhard.

Visi dan Misi

- mempromosikan kebudayaan Belanda di Indonesia
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- menstimulir pertukaran antara kebudayaan Indonesia dan Belanda

- meningkatkan hubungan baik dan kerjasama antara Indonesia dan

Belanda

Kegiatan

Kegiatan yang diadakan antara lain ceramah, diskusi, pemutaran film,

pameran dan konser dengan menampilkan budaya yang terkemuka baik

dari Belanda maupun dari Indonesia. Pada lingkungan barunya, Erasmus

Huis membentuk suatu program baru hasil kerjasama dengan sekolah

musik, lebaga pendidikan kesenian, museum, gallery dan lembaga

kebudayaan lainnya, serta menyelenggarakan kursus bahasa Belanda.

Kepegawaian

Karyawan lokal dan staff yang bekerja di Erasmus Huis berjumlah 10

orang, terdiri atas teknisi, sound system operator, pustakawan, asisten

pustakawan, bagian administrasi keuangan dan sekretaris.

Fasilitas Fisik

a. Auditorium

Auditorium terletak di lantai dua dengan kapasitas 320 orang

pengunjung, luas lantai 350 m2 dan dengan kualitas akustik yang

sangat baik sehingga dikenal sebagai pusat musik Eropa di Jakarta.

Konser-konser besar diadakan setiap tahun dengan menampilkan

musisi-musisi dari Belanda dan Indonesia. Pada auditorium ini juga

biasanya diadakan pemutaran film.

b. Ruang pameran
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Ruang pameran mempunyai luas 200 m2. setiap tahunnya digelar

sepuluh pameran yang bertema sejarah budaya atau budaya.

c. Perpustakaan

Perpustakaan mempunyai koleksi buku-buku, koran dan majalah yang

mencapai 20.000 judul. Jenis buku yang disajikan berkaitan dengan

kebudayaan Indonesia-Belanda, antara lain mengenai sejarah

Belanda dan Indonesia, arsitektur Belanda dan Indonesia dan sastra

Belanda.

d. Perpustakaan Musik

Koleksi CD musik Belanda yang terdapat di perpustakaan musik ini

mencapai 600 buah CD. CD ini ada yang berupa lagu-lagu Belanda

yang asli maupun berupa rekaman konser-konser musik yang

diadakan di Erasmus Huis.

e. Ruang internet

Fasilitas internet terletak di perpustakaan. Di ruangan ini pengunjung

bisa melihat video dan DVD yang menyajikan informasi umum tentang

negeri Belanda.

2. Taman Ismail Marzuki, Jakarta

a. Pengelola Dinas Kebudayaan Pemda DKI Jakarta

b. Fasilitas 1. Teater tertutup procenium dengan balkon

dan backstage

2. Teater tertutup berupa arena

3. Teater terbuka dengan panggung beratap
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4. Wisma kesenian

5. Perpustakaan

6. Kantin

7. Senepleks

3. Gedung Kesenian Jakarta

a. Pengelola

b. Fasilitas

Dinas Kebudayaan Pemda DKI Jakarta

1. Teater tertutup procenium dengan balkon,

kapasitas 420 seats, backstage luas

dengan bengkel kerja dekorasi

2. Galeri untuk pameran koleksi tetap

3. Ruang tunggu pertunjukan

c. Frekuensi kegiatan rata-rata 10 kali pementasan / bulan

2.5.2. Luar Indonesia

1. Evergreen Cultural Centre, Canada

Misi

Menyediakan focal point yang terbaik dan mendukung seni melalui

pengembangan yang kreatif, presentasi, apresiasi dan partisipasi dalam

aktivitas-aktivitas budaya dengan lingkup yang lebih luas.

Fasilitas
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Studio Theatre

Pada studio theatre ini pengunjung akan bisa mendapatkan sesuatu

yang menyenangkan dengan menikmati bunyi symphony yang

dinamis, dan berbagai macam bentuk atraksi musik yang menarik

dengan kenyamanan audio visual.

Sbr. 2.39
Sumber: www.everareenculturalcentre.ca

Art Gallery

Pada art gallery ini akan ditampilkan pameran-pameran visual art yang

terbaik yang meliputi pameran temporer maupun non-temporer.

1sk*., **--»,

Exhibition in Art Gallery

Gbr. 2.40

Sumber: www.everctreencuituralcenire. eg

Education Program

Difokuskan untuk menampilkan visual art bagi pelajar dan anak-anak.

Selain itu peran serta orang tua juga menjadi sesuatu yang penting

dalam kegiatan ini. Karya anak-anak ini kemudian akan ditampilkan

dalam workshop. Proses pembelajaran ini dilakukan indoor dan

outdoor.
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Ruang belajar

Gbr. 2.41

Sumber: www everareencuitiiraU:enttej_a

Peran serta orang tua dalam proses pembelajaran bagi anak-anak yang dihadirkan dalam education program

Gbr. 2.42

Sumber: www ec'-rareencnitnmcentie.ca

2. Vancouver East Cultural Centre, Vancouver, Canada

a. Fasilitas

- Accessible Public Area

- Art Studio Theatre

- Exhibition Space

- Workshops

- Backstage facilities

- Kantor pengelola

- Heritage study, parking study dan arboreal study
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Kesimpulan

1. Cultural Centre secara umum merupakan suatu wadah yang

mengakomodasi kegiatan budaya yaitu melalui cipta, rasa dan karsa

dengan kegiatan budaya utama yang disajikan berupa kesenian.

2. Cultural Centre akan menyesuaikan keberadaannya dengan kondisi

dimana ia dibangun, dengan tetap menciptakan sesuatu yang menjadi

kekhasan budaya yang diwadahinya.

3. Cultural Centre pada umumnya akan mempunyai ruang dengan fungsi

sebagai theatre (ruang pertunjukan), art gallery (exhibition space),

perpustakaan, ruang pengkajian dan seminar serta ruang pengelola.
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