
BAB III

ANALISIS

3.1. Analisis Kegiatan

3.1.1. Analisis Kegiatan Utama

1. Tarian

Tarian Melayu merupakan jenis tarian yang dinamis sesuai dengan

musik Melayu, non-dramatik dan bukan tarian massal. Tarian ini seringkali

ditarikan dengan jumlah penari ataupun pasangan penari yang ganjil dan

tidak terlalu banyak, yaitu berkisartiga sampai tujuh.

Tarian Melayu terbagi atas dua, yaitu tarian tradisional (rakyat) dan

kontemporer. Tarian tradisional merupakan tarian yang telah diwariskan

turun-temurun, dengan gerakan dasar yang sama dan memiliki arti

tertentu yang merupakan gambaran keadaan masyarakat di zaman

dahulu, sedangkan tarian kontemporer merupakan tarian Melayu hasil

kreasi baru seniman tari yang dimodifikasi dengan gerakan-gerakan dasar

tarian Melayu tetapi dengan makna tertentu yang merupakan hasil

perubahan zaman (mengikuti perkembangan peradaban). Gerakan tarian

tersebut ada yang lincah ataupun lemah gemulai. Gerakan utama

merupakan gerakan kaki, gerakan tangan tidaklah dominan.

Pada Pusat Kebudayaan Melayu, kegiatan tarian dilakukan oleh

para pelaku seni, yaitu penari, pelatih serta pengelola dan pihak yang

terkait (mempunyai hajatan). Kegiatan tersebut berupa pelatihan,

pementasan, kepustakaan, pemberian informasi ataupun seminar.

- Pelatihan

Berdasarkan data yang ada di Taman Budaya dan yang biasa

dilakukan oleh sanggar-sanggar tari di Pontianak, pelatihan dilakukan
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dengan frekuensi latihan 2 kali seminggu. Latihan reguler yang bukan

merupakan persiapan suatu pementasan dilakukan dengan iringan musik

yang telah direkam terlebih dahulu. Akan tetapi pada suatu latihan untuk

suatu pementasan, maka latihan akan dilakukan dengan iringan musik

langsung dari pemain musik.

- Pementasan

Pementasan tarian akan dilakukan dua bulan sekali dengan puncak

pementasan tarian pada Ulang Tahun Kota Pontianak. Jumlah penari

berkisar antara tiga sampai tujuh orang ditambah dengan pemain musik

yang berjumlah sekitar lima orang.

- Kepustakaan / dokumentasi

Berisikan berbagai hal dalam tarian Melayu dalam format 2 dimensi

dan 3 dimensi, seperti naskah-naskah tarian Melayu yang ada di

Kalimantan Barat dengan dokumentasi foto-foto yang ada serta

perlengkapan-perlengkapan tarian Melayu. Penggunanya adalah dari

masyarakat umum, pelaku seni dan pengelola. System yang berlaku

adalah dengan peminjaman bagi pihak tertentu dan foto copy.

- Pemberian informasi

Informasi yang diberikan meliputi segala kegiatan (agenda) tentang

tarian Melayu yang dilakukan di Pusat Kebudayaan pada khususnya dan

Kalimantan Barat pada umumnya, serta pihak-pihak terkait yang bisa

dihubungi. Format yang disajikan :

1. berbicara langsung dengan petugas informasi

2. sistem komputer

3. audio visual

- Seminar/kajian

2. Musik
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Musik Melayu berirama dinamis dengan syair-syair yang menyerupai

pantun, bermakna religius dan sosial, mengajak manusia untuk

melakukan sesuatu yang dianggap baik sesuai dengan syariat Islam.

Alat musik yang digunakan adalah gambus, gendang dan alat musik

standard lainnya, seperti gitardan lain sebagainya.

- Pelatihan

Berdasarkan data yang ada di Taman Budaya dan yang sering dilakukan

oleh sebagian praktisi musik, pelatihan seni musik dilakukan dengan

frekuensi latihan 2 kali seminggu.

- Pementasan

Pementasan musik akan dilakukan dua bulan sekali dengan puncak

pementasan pada Ulang Tahun Kota Pontianak. Pementasan ini akan

dilakukan dalam bentuk festival (lomba) musik dan pagelaran musik biasa,

baik berupa musik dengan nyanyian ataupun instrumental dengan konsep

tradisional dan modern.

- Kepustakaan/dokumentasi

Berisikan berbagai hal dalam tarian Melayu dalam format 2 dimensi dan 3

dimensi, seperti naskah-naskah tarian Melayu yang ada di Kalimantan

Barat dengan dokumentasi foto-foto yang ada serta perlengkapan-

perlengkapan tarian Melayu.

- Pemberian Informasi

Informasi yang diberikan meliputi segala kegiatan (agenda) tentang musik

Melayu yang dilakukan di Pusat Kebudayaan pada khususnya dan

Kalimantan Barat pada umumnya, serta pihak-pihak terkait yang bisa

dihubungi.

- Seminar/kajian

3. Teater
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- Pelatihan

Berdasarkan data yang ada di Taman Budaya dan yang sering dilakukan

oleh sebagian praktisi musik, pelatihan seni musik dilakukan dengan

frekuensi latihan 2 kali seminggu.

- Pementasan

Pementasan teater akan dilakukan satu bulan sekali dengan puncak

pementasan pada Ulang Tahun Kota Pontianak. Hal ini sesuai dengan

data pada Taman Budaya Pontianak yang menunjukkan bahwa seni

teater semakin diminati, khususnya pada kalangan mahasiswa sehingga

frekuensi kegiatan yang semula hanya satu kali dalam 3 bulan menjadi
satu kali sebulan.

- Kepustakaan

Berisikan naskah-naskah tentang cerita rakyat dari Kalimantan Barat.

- Pemberian Informasi

Berupa agenda kegiatan teater yang dilakukan di Pusat Kebudayaan

Melayu pada khususnya dan Kalimantan Barat pada umumnya, serta
pihak-pihak terkait yang bisa dihubungi.

- Seminar/ kajian

4. Arsitektur

- Kepustakaan

Berupa buku-buku tentang arsitektur tradisional Kalimantan Barat dan

pembuatan miniatur tentang arsitektur tersebut, seperti pola

perkampungan, rumah adat Melayu, ragam hias, dan sebagainya.
- Pemberian informasi

Berupa lokasi tempat-tempat bersejarah di Kalimantan Barat dan

pencapaian ke lokasi tersebutserta pihak-pihak yang bisa dihubungi.
- Seminar/kajian
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5. Kerajinan Tangan

- Kepustakaan

Berupa buku-buku tentang cara pembuatan kerajinan tangan, material,
asal daerah, ataupun makna dari ragam hias yang ada pada kerajinan
tangan tersebut, contoh : kain corak insang, songket Melayu.

- Pemberian informasi

Berupa lokasi pusat-pusat kerajinan di Kalimantan Barat dan pencapaian
ke lokasi tersebut, kualitas dan harga barang serta pihak-pihak terkait
yang bisa dihubungi.

- Seminar /kajian

6. Upacara-upacara adat

- Kepustakaan

Berupa buku-buku yang berisikan tentang tata cara pelaksanaan,
perlengkapan, waktu pelaksanaan, lokasi pelaksanaan upacara adat, dan
lain sebagainya serta obyek tersebut diatas yang bisa dipamerkan.

- Pemberian informasi

Memberikan informasi tentang waktu pelaksanaan upacara adat yang
biasa / sering dilakukan, misalnya pada titik kulminasi matahari, serta
tempat pelaksanaannya. Selain itu juga akan diberikan suatu simulasi

pelaksanaan upacara adat tersebutdengan system ....
- Seminar/kajian

Secara garis besar, kegiatan utama yang akan diwadahi pada Pusat
Kebudayaan Melayu meliputi 3 hal pokok, yaitu :

1. Pemberian informasi

Kegiatan pagelaran dapat dibagi atas 3, yaitu :
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a. Pemberian informasi secara umum

b. Perpustakaan

c. Ruang pameran tetap

d. Ruang audio visual
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2. Penelitian dan pengkajian

Meliputi kegiatan penelitian dan pengkajian untuk menggali,
mengembangkan, memperbandingkan serta menginformasikan seni dan

budaya dalam bentuk seminar, symposium, diskusi, rapat kerja,
konferensi, dan lain sebagainya.
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3. Pagelaran

Kegiatan pagelaran dapat dibagi atas 3, yaitu

a. Pelatihan
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Pelatihan dilakukan sebagai persiapan menjelang pementasan

ataupun sebagai sarana edukasi untuk generasi muda yang ingin

belajar menari, main musik ataupun teater.

b. Pementasan

Pementasan yang akan dilakukan meliputi pementasan tari, musik dan

teater.

c. Pameran

Pameran yang akan dilakukan meliputi pameran seni rupa, seni lukis,

dan lain sebagainya.

latihan

Pelaku seni

Melakukan

pementasan

Masyarakat
umumDatang Menonton

pementasan

—•

^r

Pulang

Pengelola Melakukan

dan melihat

pameran

i k

Kegiatan utama yang menjadi yang paling essensial keadaannya

untuk keberlangsungan proses pelestarian seni dan budaya adalah pagelaran

karena dengan pagelaran berarti pelaku ikut serta secara langsung

mengamati dan merasakan bagaimana seni dan budaya yang bersangkutan.

Hal ini tentu saja sangat berbeda dengan kegiatan yang lain, yaitu pemberian

informasi serta penelitian dan pengkajian, dimana pengguna hanya bisa

membayangkan seperti apa kegiatan seni dan budaya yang dimaksud, kesan

yang akan mereka tangkap hanya akan berupa apa yang menjadi tafsiran

mereka dari apa yang mereka lihat, melihat tapi tidak merasakan.
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3.1.2. Analisis Kegiatan Penunjang

Selain kegiatan budaya yang tersebut diatas, Pusat Kebudayaan

Melayu ini juga akan mewadahi kegiatan yang akan menunjang kegiatan

utama seperti yang tersebut diatas.

a. Cafetaria

Cafetaria diperuntukkan bagi semua kalangan dengan konsep alami

tradisional pada bentuk bangunan dan cara penyajiannya. Ruang ini

diletakkan pada bagian depan bangunan agar bisa dengan mudah

diakses dengan tanpa mengganggu kegiatan yang bersifat privat

(kegiatan utama).

b. Souvenir shop

Souvenir shop akan mewadahi kegiatan penjualan cindera mata khas

Kalimantan Barat, yang meliputi kerajinan tangan seperti kain tenun,

manik-manik, dan lain sebagainya. Diperuntukkan bagi semua kalangan.

Ruang ini diletakkan pada bagian depan bangunan, berdekatan dengan

hall dengan susunan ruang yang linear.

3.1.3. Analisis Kegiatan Service

Kegiatan service pada Pusat Kebudayaan Melayu di Pontianak meliputi:

1. Parkir

Parkir berdasarkan jenis pengguna dibagi atas 2 :

a. Parkir pengelola dan pelaku seni

b. Parkir pengunjung

Parkir berdasarkan jenis kendaraan dibagi atas 3 :

a. Parkir motor, mengambil asumsi 60 % dari jumlah pengunjung

b. Parkir mobil, mengambil asumsi 30% dari jumlah pengunjung,

dengan @mobil terisi oleh 2 orang.
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c. Parkir bus, mengambil asumsi 10% dari jumlah pengunjung.

2. Pekerjaan mechanical electrical

3. Penyimpanan barang

4. Dapur

5. Lavatory

3.2. Analisis Kebutuhan dan Besaran Ruang

3.2.1. Analisis Kebutuhan dan Besaran Ruang Utama

3.2.1.1. Pemberian Informasi

a. Pemberian Informasi secara umum

No. Ruang Kapasitas Standard Unit Luas

(m2)

Sirkulasi

%

Luas

Sirkulasi

(m2)

Luas

Total

(m2)

1. Ruang informasi 2 orang 2,7 m2/org 1 5,4 30 1,62 7,02

2. Ruang komputer 20 orang 1,8 m"7org 1 36 20 7,2 43,2

3. Ruang audio visual 100 orang 0,6 m^/org 1 60 20 12 72

4. Ruang pengelola 4 orang 2.5m"7org 1 10 20 2 12

134,22

b Perpustakaan

No. Ruang Kapasitas Standard Unit Luas Sirkulasi

%

Luas

Sirkulasi

(m2)

Luas

Total

(m2)

1. Locker
- -

1
- - -

6

2. Ruang baca 50 orang 2,3 m'Vorg 1 115 20 23 138

3. Ruang referensi 4000 buku 136,6 buku/m2 1 546,4 20 109,28 655,68

4. Ruang

Peminjaman dan

pengembalian

- -
1

- - -

8

5. Ruang Pengelola 4 orang 2,5 m2/org 1 10 20 2 12

6. Ruang fotocopy
- -

1
- - -

20

7. Lavatory pria 2wc, 3

urinoir, 2

wastafel

1 16

8. Lavatory wanita 2wc, 3

wastafel

1 16
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Total 871,68

c. Ruang Pameran Tetap

No. Ruang Kapasitas Standard Unit Luas Sirkulasi

%

Luas

Sirkulasi

(m2)

Luas

Total

(m2)

1. Ruang pameran 100 orang 1,25 m2/org 1 125 20 25 150

2. Ruang perawatan
- -

1
- - -

25

3. Ruang pengelola 4 orang 2,5 m2/org 1 10 20 2 12

4. Lavatory pria 2wc, 3

urinoir, 2

wastafel

16

5. Lavatory wanita 2wc, 3

wastafel

16

Total 219

3.2.1.2. Penelitian dan Pengkajian

No. Ruang Kapasitas Standard Unit Luas Sirkulasi

%

Luas

Sirkulasi

(m2)

Luas

Total

(m2)

1. Ruang seminar 120 orang 1 m2/org 1 120 20 24 144

2. Ruang rapat (kecil) 10 orang 2 m2/org 3 20x3

= 60

20 12 72

3. Ruang arsip
- -

1
- - -

25

4. R. Pengelola 4 orang 2,5 m^/org 1 20 20 4 24

5. Lavatory pria 2wc, 3

urinoir, 2

wastafel

1 16

6. Lavatory wanita 2wc, 3

wastafel

1 16

297

3.2.1.3. Pagelaran

a. Pelatihan

Luas Luas

myRabmany
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No. Ruang Kapasitas Standard Unit

Ruang latihan tari 20 orang 3,06 m/org

Ruang latihan musik 15 orang 1,5 m /org

Ruang latihan teater 20 orang 3,06 m/org

R. Pengelola 4 orang 2,5 m7org

Lavatori pria 2wc

Lavatory wanita 2wc

Total

b. Pementasan

Luas

61,2 x

2

22,5 x

2

61,2 x

2

10

12

12

Sirkulasi

%

20

20

20

20

20

20

Sirkulasi

(m2)

24,48

24,48

2,4

2,4

Total

(m2)

146,88

54

146,88

12

14,4

14,4

388,56

No. Ruang Kapasitas Standard Unit Luas Sirkulasi

%

Luas

Sirkulasi

(m2)

Luas

Total

(m2)
1. Hall / lobby 300 0,5 rn^/org 1 150 20 30 180

2. Loket 1x1.8

m2/org

4 7,2 20 1,44 8,64

3. Panggung
-

-
- -

-
100

4. Ruang rias 20 orang 2 m2/org 40 20 8 48

5. Ruang ganti 20 orang 1,5 m2/org 30 20 6 36

6. Locker
-

- 12
-

12 12

7. Ruang persiapan 70 orang 0,5 m^/org 35 20 7 42

8. Ruang sound system

dan lighting

10 orang 7.2 m'/org 72 20 14,4 86,4

9. Ruang peralatan
- -

- - - 20

10. Ruang Pertunjukan

tertutup

500 orang 0,65 m2/org 325 20 65 390

11. Ruang pertunjukan

terbuka

300 orang 0,65 m2/org 1 195 20 39 234

12. Lavatori pria 2wc, 2

wastafel

16 16

13. Lavatory wanita 2wc, 3

wastafel

16 16

lotal 1.189,04

c. Pameran
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No. Ruang Kapasitas Standard Unit Luas Sirkulasi

%

Luas

Sirkulasi

(m2)

Luas

Total

(m2)
1. Ruang pameran 200 1,25 m2/org 1 250 20 50 300

2. Ruang persiapan
-

-

1
- - -

25

3. R. Pengelola 4 orang 2,5 m%rg 1 10 20 2 12

4. Lavatori pria 2wc, 3

urinoir, 2

wastafel

16

5. Lavatory wanita 2wc, 3

wastafel "
"

16

Total 369

3.2.2. Analisis Kebutuhan dan Besaran Ruang Penunjang

No. Ruang Kapasitas Standard Unit Luas Sirkulasi

%

Luas

Sirkulasi

(m2)

Luas

Total

(m2)
1. Hall 40 orang 0.85 m2/org 1 34 20 6.8 40.8

2. Ruang Kepala 1 orang
-

1 30 20 6 36

3. Ruang Staff 4 orang 2,7 rn^/org 2 10,8 x

2

20 4,32 25,92

4. Ruang pengelola 4 orang 2,5 m2/org 2 10x2 20 4 24

5. Musholla
- -

1 30
- -

30

6. Tempat wudhlu
- -

2 3x2
- -

6

7. Cafetaria 30 orang 1.5 m'Vorg 1 45 20 9 54

8. Toko souvenir
- -

3 15
- -

45

261,72

3.2.3. Analisa Kebutuhan dan Besaran Ruang Service

No. Ruang Kapasitas Standard Unit

Luas

Total

(m2)

Sirkulasi

%

Luas

Sirkulasi

(m2)

Luas

Total

(m2)

1. Parkir pengunjung

Motor 300 1,6 m2/motor 1 480 20 96 576

Mobil 40 mobil 25 m2/mobil 1 1000 20 200 1200

Bus 4 bus 50 m'Vmobil 1 200 20 40 240
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2. Parkir pengelola

Motor 50 motor 1,6m2/motor 1 80 20 16 96

Mobil 10mobil 25 m^/mobil 1 250 20 50 300

3. Ruang ME 1 genset
-

1
-

- -
36

4. Dapur
- -

1 20
- -

20

5. Gudang
- - 1 16

- - 16

6. Lavatory

Lavatory pria 2wc, 3

urinoir, 2

wastafel

1 16 16

Lavatory wanita 2wc, 3

wastafel

1 16 16

Total 2516

3. 3. Analisa Hubungan Ruang

3.3.1. Hubungan Antar Kelompok Ruang

KELOMPOK

KEGIATAN

PEMBERIAN

INFORMASI

KELOMPOK

KEGIATAN

PENGELOLA
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3.3.2. Hubungan Kelompok Ruang

3.3.2.1. Ruang Utama

a. Pemberian Informasi

Lavatory
perawatan peralatan

I

ii

Ruang
pengelola

Ruang
informasi

Museum Ruang audio
visual

i i
i

Plaza

1

Hall

Keteranqan

Hubungan dekat

Hubungan cukup dekat

Hubunganjauh

b. Penelitian dan Pengkajian

Ruang
peralatan

Gudang

Ruang
rapat

Ruang
seminar

Ruang
pengelola

Keteranqan

Hubungan dekat

Hubungan cukup dekat

Hubunganjauh
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c. Pementasan

Ruang
persiapan
(peralatan)

Ruang rias

Ruang sound
system & lighting

Ruang ganti

Backstage

Lavatory

Lavatory

Locker Ruang ganti

Ruang
pameran

Ruang
pertunjukan

Ruang latihan
teater

Ruang
latihan tari

Ruang latihan
musik

Keteranqan

Hubungan dekat

Hubungan cukup dekat

Hubungan jauh

3.3.2.2. Ruang Penunjang

Plaza

Hall

Ruang
pengelola

1

1 i

Souvenir

Shop
Plaza Cafetaria

Hall

Keteranqan

Hubungan dekat

Hubungan cukup dekat
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3.3.2.3. Ruang Service

Lavatory Gudang Ruang ME

Keteranqan

Hubungan dekat

Hubungan cukup dekat

Hubunganjauh

3.3. 3. Program Ruang

Ruang
persiapan

Ruang rias

Lavatory

Locker

Lavatory

Locker

Ruang sound
system &

lighting

Ruang pertunjukan

Backstage

Ruang latihan
tari

Ruang latihan
musik

Ruang latihan
teater
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Ruang
rapat
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3.4. Analisis Persyaratan Ruang Utama

3.4.1. Pemberian Informasi

a. Ruang informasi

- Mudah diakses dan diketahui pengunjung

Oleh karena itu, ruang-ruang informasi yang berupa front office diletakkan

di bagian depan bangunan.

b. Ruang audio visual

- Kedap suara (kenyamanan audio)

Berhubungan dengan material yang digunakan sebagai absorber suara

untuk menghasilkan suara dengan kualitas yang baik.

- Kenyamanan visual

Berhubungan dengan jarak antara pengguna dengan layar serta sudut

yang baik dan enak bagi pengguna untuk melihat ke layar.

c. Ruang pameran

Pada ruang pameran tetap dan tidak tetap digunakan bentuk ruang yang

merupakan transformasi dari denah rumah Melayu, dimana bentuk ruang

adalah linear. Sirkulasi yang digunakan harus jelas dan terarah dan

mengikuti periodesasi benda yang dipamerkan.

DENAH ASLI RUMAH MELAYU

ALTERNATIF LAY-OUT RUANG
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Ruang <- •
perantara

Pintu masuk yang r ~rr=t
tidak luas •* -"

menunjukkan kondisi
awal pengetahuan

Periode

awal
Gbr. 3.1.

Analisis Ruang Pameran

Periode 0UT

tenqah

•• Periode

akhir

Pintu keluaryang lebih luas
menunjukkan bertambahnya
pengetahuan

3.4.2. Penelitian dan Pengkajian

a. Ruang seminar

- Kenyamanan audio

Berhubungan dengan peralatan yang digunakan pada ruang tersebut,

material yang bisa menciptakan suara dengan kualitas yang baik.

- Kenyamanan visual

Berhubungan dengan bentuk ruang dan penataan perabotan (meja dan

kursi) yang bisa mengakomodasi keperluan pengguna untuk bisa

berkomunikasi dengan baik. Selain itu, kenyamanan visual juga

berhubungan dengan sudut pandang yang baik dan enak bagi pengguna

untuk melihat ke layar.
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Gbr. 3.2.

Persyaratan jarak audience dengan layar
Sumber: Dimensi Manusia dan Ruang Interior

Jarak dari layar hingga baris

pertama tempat duduk

Tinggi layar

4 m 2.25 m + 10 cm = 2.35 m

8 m 4.5 m + 10 cm = 4.6 m

3.4.3. Pagelaran

a. Ruang latihan

- material dinding bersifat cermin untuk mempermudah penari mengetahui

kualitas gerakan tariannya.

b. Panggung

Bentuk panggung ditransformasikan dari bentuk denah rumah

Melayu yaitu empat persegi panjang. Bentukan ini kemudian dipengaruhi

oleh kegiatan yang akan dilakukan diatas panggung tersebut, yang

meliputi kegiatan pementasan tarian, musik dan teater.

Tarian Melayu lebih sering ditarikan dengan menggunakan gerakan

yang secara bergantian mengelilingi ruangan panggung dengan formasi

maju mundur dan berputar dan cenderung membentuk pola segitiga.
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PENARI 1 P

PENARi2 PfcNAR

PE-4A^I 1

»

ENAPI 5

lisis

i PENARU PENARI2

O «
F'ENARI 1

•
PENARI 3 F'ENARI 5

Ana

Gbr. 3.3

Perqerakan Tarian

Pada pementasan musik, para pemain alat-alat musik terletak di

bagian belakang panggung sedangkan vokalis lebih ke depan panggung

agar lebih mudah melakukan komunikasi (interaksi) dengan penonton.

,-. _ ^. Vocalist

Gbr. 3.4

Analisis posisi musisi

-• Pemain alat
musik

Pada pementasan teater, gerakan yang dilakukan diatas panggung

lebih fleksibel sesuai dengan alur cerita yang dimainkan.

o o ®

Gbr. 3.5

Analisis posisi pemain teater

Pemain tidak terikat aturan tertentu. Kebebaqsan
berekspresi bisa dilakukan di berbagai sudut pentas.
sesuai dengan naskah yang ada

Berdasarkan ketiga pola kegiatan diatas, maka bentuk pentas yang

dipilih adalah pentas dengan perpaduan bentuk dua persegi panjang,

dimana terdapat suatu pentas bagian depan yang bisa membentuk pola

segitiga dan bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan penonton.

backstage

Tangga untuk sif+ftriast-
ke backstage

c. Ruang pertunjukan
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Terbentuk dari dua

persegi panjang

Gbr. 3.6

Analisis bentuk panggung (pentas)

Bisa membentuk pola segitiga
sehingga bisa digunakan untuk
kegiatan pementasan tari. musik dan
teater

Tangga untuk sirkulasi
ke penonton
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Pada ruang pertunjukan tertutup dipilih ruang dengan bentuk empat

persegi panjang sesuai dengan typology denah rumah tradisional Melayu.

Selain itu, bentuk empat persegi panjang dipilih karena merupakan denah

yang paling sering digunakan dan dianggap berhasil. Pemantulan silang

antara dinding-dinding sejajar menyebabkan bertambahnya kepenuhan

nada, suatu segi akustik yang sangat diinginkan pada perancangan suatu

ruang pertunjukan.

T

Rear

Projection
Room

Projection
Screen Storage

Room

Projection
Screen

Gbr. 3.7

Bentuk denah empat persegi panjang
Sumber: Time Saver Standards for Interior Design

Storage
Room Projection

Room

spot light dengan system rel yang
bisa berpindah-pindah distribusi

loudspeaker

dinding background
non-permanen

4

Backstage

Letak panggung datar dengan penonton
sesuai dengan bentuk penyajian tarian
tradisional Melayu
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Gbr. 3.8

Analisis Ruang Pertunjukan

Operator room
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Kenyamanan audio akan sangat bergantung pada susunan

perletakan loudspeaker. Loudspeaker harus diposisikan dengan tepat

agar suara langsung dari loudspeaker dapat didistribusikan pada sound

level yang tepat pada semua pendengar. Sebaran speaker harus

memungkinkan terjadinya overlap.
CO>ELCUD36>KB*

INBCLOSLRE

CBUN3

VMrJEDSFffSCN

GOuBVGEFATTWN

EORHBG-ir

OWhltDFUXR

Gbr. 3.9

Sumber: Materi kuliah Rekavasa Akustik dan Pencahavaan Bangunan

Pada Pusat Kebudayaan Melayu di Pontianak, ruang pertunjukan

menggunakan system duduk bagi pendengarnya. Ketinggian antara lantai

dengan plafond mencapai 5m. Jadi sebaran loudspeakernya adalah :

S= 1.4(H-4)

S = 1.4 (5-4)

= 4 m.

Ruang pertunjukan terbuka

Ruang pertunjukan terbuka menggunakan

denah berbentuk kipas yang akan

membawa penonton lebih dekat kearah

sumber bunyi sehingga tercipta suasana

yang akrab sesuai dengan perletakannya di

ruang terbuka.
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3.5. Analisis Tata Ruang Dalam

3.5.1. Penzoningan

Masa disusun berdasarkan bentuk dasar dan sifat dari fungsi ruang

pada denah rumah tradisional Melayu. Denah rumah tradisional Melayu

ini berbentuk empat persegi panjang dan berpola linear dengan

pembagian fungsi ruang sebagai berikut:

Lantai 1

Gbr. 3.10

Denah Rumah Tradisional Melayu

RlANti

SANTAI

IKHl'Sl S)

Lantai 2

Ruang-ruang ini kemudian akan dibedakan sesuai dengan sifat dan fungsi

ruang yang dimilikinya.

Serambi terletak di bagian depan bangunan dan diperuntukkan untuk

menerima tamu umum. Karena bersifat umum maka tidak terdapat

dinding-dinding massif yang membagi ruang secara khusus. Sifat ruang

serambi adalah ruang publik.

Ruang tamu merupakan tempat untuk menerima tamu yang lebih khusus,

tidak semua orang boleh masuk, sehingga ruangan dibentuk dengan
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adanya pemberian dinding sebagai pembatas ruang. Sifat ruang yang

dimilikinya adalah ruang semi private.

Kamar-kamar tidur merupakan arean yang tidak boleh dimasuki oleh

sembarang orang. Privacy pemilik kamar menjadi sesuatu yang harus

diperhatikan dan dihormati. Penataan ruangan juga menjadi sesuatu yang

khusus karena bergantung pada keinginan pemilik untuk menatanya

sesuai dengan keinginannya, dimana keinginan pemilik kamar satu

dengan yang lain akan berbeda. Pada kamar juga sesuatu yang berharga

bagi pemilik akan disimpan. Oleh karena itu, sifat ruang yang dimiliki oleh

kamar tidur adalah ruang private.

Dapur, merupakan tempat dimana orang akan mempersiapkan sesuatu

untuk hidangan ataupun meletakkan barang-barang yang tidak bersifat

mulia. Kegiatan yang dilakukan berhubungan dengan sesuatu yang

menjadi keperluan pribadi manusia, terkadang membuat kotor, yaitu

berupa air, peralatan memasak dan Iain-Iain. Diperlukan suatu treatment

khusus untuk sirkulasi pembuangan sisa kegiatan. Oleh karena itu, sifat

ruang yang dimiliki adalah ruang service.

'myRabmany
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PRIVATE

SEMI

PRIVATE

PKIYATE

/

sE KAMBI

Lantai 1

Gbr. 3.11

Analisis Sifat Ruang Rumah Melayu

Lantai 2
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Sifat ruang tersebut kemudian disesuaikan dengan kegiatan yang

diwadahi pada Pusat Kebudayaan Melayu. Kegiatan-kegiatan yang

diperuntukkan bagi masyarakat umum tanpa adanya syarat-syarat khusus

seperti parking area, ruang informasi, hall, souvenir shop dan cafetaria

diletakkan pada ruang-ruang public.

Untuk zona semi private diletakkan plaza terbuka yang

menghubungkan masa-masa bangunan. Plaza ini berupa ruang terbuka,

mengambil esensi dari rumah Melayu yang selalu mengarah kepada

proses terjadinya sosialisasi dengan adanya ruang-ruang terbuka.

Kegiatan pemberian informasi (ruang pameran, perpustakaan dan

ruang audio visual), penelitian dan pengkajian (ruang seminar, rapat)

serta kegiatan pelatihan seni dan budaya merupakan kegiatan utama

yang memerlukan ruang dengan persyaratan khusus. Oleh karena itu

ruangan-ruangan tersebut diletakkan pada zona private lantai satu.

Sedangkan kegiatan pagelaran seni dan budaya yang terfokus pada

ruang pertunjukan akan diletakkan pada zona private lantai dua karan

merupakan kegiatan utama yang sangat khusus dan menjadi inti dari

kegiatan pelestarian seni dan budaya pada Pusat Kebudayaan Melayu.

Kegiatan penunjang pada Pusat Kebudayaan Melayu yang lebih

bersifat service (pelayanan) baik kepada manusia maupun penunjang

kegiatan utama bangunan seperti lavatory, gudang dan dapur akan

diletakkan pada area belakang site (zona service) untuk mempermudah

proses sirkulasi pembuangannya.

•Pusat Kebudayaar{()^
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Lantai 1

Gbr. 3. 12

Analisis Ruang Kegiatan

Ruang
^ publik

Ruang
,W penunjang

Ruang kegiatan
penelitian dan
pengkajian

Ruang kegiatan
pemberian informasi
(perpustakaan. ruang
audio visual)

Panggung
terbuka

Keterangan :

Ruang publik

Ruang semi private

Ruang private

Ruang service

Panggung
tertutup

Lantai 2

3.5.2. Pola Sirkulasi

Tata ruang dalam akan mengekspresikan nilai-nilai yang ada pada

budaya Melayu. Hal ini didapat dengan mentransformasikan pola

penataan ruang dalam pada rumah Melayu yang berpola linear. Oleh

karena itu, pola sirkulasi yang digunakan juga berpola linear.

Pusat kebudayaan Melayu merupakan suatu tempat yang dijadikan

sebagai tempat berkumpulnya para pelaku seni dan budaya untuk

melestarikan seni dan budaya, khususnya budaya Melayu. Pada tempat
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ini akan terjadi proses interaksi sosial, dari yang tidak kenal menjadi kenal

kemudian akan melakukan kegiatan bersama-sama.

Tata ruang dalam disusun dengan menggunakan pola sirkulasi

yang akan membantu proses tersebut diatas. Pada ruang masuk suatu

kegiatan seperti ruang pameran dan sirkulasi antar masa bangunan akan

diberikan selasar dan lorong yang tidak lebar dan luas. Dari lorong yang

sempit ini manusia dipaksa untuk saling menyapa dan berkenalan,

kamudian akan menuju ke tempat yang lebih luas untuk berinteraksi lebih

lanjut dan akhirnya keluar dengan ruang yang lebih besar daripada ruang

masuk yang mengisyaratkan bahwa pengetahuan dan tali prsaudaraan

yang mereka jalin semakin bertambah.

Ruang awal yang tidak terlalu luas. melambangkan awal
k. terjadinya interaksi lebih lanjut

Pintu masuk yang tidak lebai
dan berupa lorong memaksa
manusia untuk saling
menyapa sebagai interaksi
awal

Ruang yang lebih luas.
• melambangkan interaksi lebih :anjut

yang lebih kompleks

Pintu keluar yang lebih luas dari pintu
masuk. melambangkan bahwa
pengetahuan dan persaudaraan
menjadi lebih luas

Gbr. 3.13

Analisis Pola Sirkulasi

3.5.3. Suasana Ruang

Fungsi bangunan adalah pusat kebudayaan Melayu. Oleh karena

itu, suasana yang ingin diciptakan adalah suasana yang akrab dan khas

Kalimantan Barat. Suasana yang akrab bisa dicapai dengan permainan

ketinggian plafond yang tidak monumental pada ruang. Akan tetapi hal

tersebut tidak akan didapati pada ruang pertunjukan karena memang

memerlukan ketinggian plafond yang >21 feet.
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Selain itu untuk menciptakan suasana yang khas akan budaya

Melayu maka akan digunakan pola-pola dekoratif Melayu sebagai
ornamen ruang.

, ». Tinggi plafond tidak monumental
sehingga tercipta suasana akrab

Material kayu berwarna coklat gelap
dengan arah vertikal.

ditransformasikan dari pola dinding
rumah tradisional Melayu

Gbr. 3.14

Analisis Suasana Ruana
T T

Pemberian pola dekoratif
Melayu pada ruang

3.5.4. Pola Dekoratif

Pola dekoratif Melayu pada umumnya menggunakan perumpamaan

tumbuhan, tidak terdapat pola-pola yang menggunakan perumpamaan

hewan dan manusia.

a. Hall

Hall merupakan ruang publik, dimana setiap pengunjung bisa

memasukinya tanpa harus memenuhi persyaratan tertentu. Kegiatan yang

diwadahi bersifat publik dengan intensitas dan interaksi manusia yang

cukup tinggi. Interaksi antar manusia menjadi hal yang paling pokok,

sehingga motif rantai mas berkala yang melambangkan bahwa

hubungan manusia saling terkait menjadi sesuatu yang cocok untuk

digunakan. Motif ini akan digunakan sebagai oranamen dinding,

sedangkan pada pintu akan digunakan ornamen bunga melati

kombinasi pakis dan bunga kenanga yang melambangkan kesucian

dan keindahan diri manusia akan digunakan sebagai ornamen pada
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pintu karena mempunyai bentuk yang lebih rumit dan bagus jika

digunakan dengan skala yang besar.

Bunga melati kombinasi pakis
dan bunga kenanga

Rantai mas berkala

b. Ruang pagelaran

Ruang pagelaran merupakan ruangan dimana akan dipagelarkan

seni dan budaya yang ada. Pada suatu pagelaran, norma-norma yang

ada dalam masyarakat, khususnya norma sosial dan adat (dalam hal ini

adalah adat Melayu yang Islami) harus tetap dijaga. Oleh karena itu, motif

Ayun Koja Bita Onjan yang melambangkan bahwa setiap orang yang

melakukan perbuatan asusila akan dihukum adat akan cocok

digunakan pada ruang-ruang untuk pagelaran.

1. Ruang pameran

2. Ruang pertunjukan

Motif ini menyerupai kupu-kupu,

melambangkan kebebasan untuk berekspresi

dan keindahan gerak dan warna. Diletakkan di

ruang pertunjukan karena pada ruang pertunjukan kegiatan
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pementasan dilakukan secara langsung dihadapan audience dengan

gerak tubuh secara langsung, tanpa melalui media tertentu sehingga

kebebasan berekspresi harus dilakukan dengan lebih indah dan

natural.

c. Ruang latihan

Ruang latihan merupakan suatu ruang yang mewadahi proses

pembelajaran untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Latihan

merupakan awal pembelajaran. Dengan latihan yang terus-menerus dan

sungguh-sungguh maka sesuatu yang diinginkan tersebut bisa menjadi

kebiasaan bagi orang yang belajar sehingga hasil yang dicapai bisa lebih
optimal.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka motif bintang timur yang

menunjukkan waktu subuh sebagai simbol awal untuk melakukan

sesuatu menjadi cocok untuk digunakan pada ruang latihan.

1. Tari

r-y&ty-, Pada ruang latihan tari digunakan simbol bintang timur
t^Myt seperti berikut karena symbol ini mempunyai lebih
<S^^S banyak mempunyai perpaduan garis, baik garis lurus

maupun lekukan. Hal ini sesuai dengan gerakan dasar tari dengan

kelemah gemulaiannya dan perpaduan berbagai gerakan, baik turun

naik kaki maupun gerakan berputar dan diiringi dengan alunan musik

tertentu.

2. Musik
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Pada ruang latihan seni musik digunakan ornamen

bintang timur dengan bentuk seperti berikut karena seni

musik tidaklah sekompleks pada seni tari yang
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memerlukan iringan seni yang lain. Oleh karena itu, motif bintang timur

yang digunakan juga lebih simple daripada ruang latihan tari.

3. Teater

d. Ruang seminar dan rapat

Suatu seminar dan rapat akan melibatkan banyak

^>j^ orang dengan type dan pemikiran yang berbeda-beda.
"^H^ Selama hal ini terjadi tanpa menimbulkan suatu permusuhan

y maka akan dianggap sebagai hal yang wajar. Akan tetapi bila
sampai menimbulkan permusuhan, maka akan menjadi sesuatu yang

membahayakan keutuhan dan tali silaturahmi yang ada, seperti yang

sering terjadi di Kalimantan Barat khususnya. Untuk menghindarinya

maka setiap peserta rapat dan seminar diharapkan harus memiliki budi

pekerti yang luhur, yang bisa menahan emosi dan berpikir jernih dalam

segala tindak tanduknya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka motif bintang yang

melambangkan budi pekerti yang baik dan bersahaja menjadi cocok untuk

digunakan pada ruang rapat dan seminar, dengan harapan ketika peserta

rapat dan seminar melihat motif tersebut, mereka bisa mempersiapkan diri

mereka dengan budi pekerti yang luhurdan melakukan rapat dan seminar

dengan niat yang baik.

•Pusat'Kebudayaan jU
my Rabmany Melayu

01 512 093 (Di Pontiana



e. Musholla

Musholla merupakan tempat dimana makhluk

cQj*^ menghadapkan dirinya kepada Sang lllahi, yang
Maha Agung, Pengasih dan Penyayang. lllahi yang

telah menciptakan segala bentuk keindahan di muka

bumi ini dengan segala kuasaNYa. Oleh karena itu, motif tabur awan

berarak yang melambangkan keagungan dan keindahan ciptaan

Tuhan cocok untuk dijadikan ornamen pada ruangan ini.

3.6. Analisis Tata Ruang Luar

Pada tata ruang luar digunakan konsep seperti yang terdapat pada

pola perkampungan Melayu, yaitu dengan mempunyai open space sebagai

tempat untuk bersosialisasi serta mempunyai orientasi facade utama yang

menghadap ke arah jalan utama. Adapun pertimbangan menentukan

facade utama menghadap ke jalan utama adalah :

- Pusat Kebudayaan Melayu membawa visi citra visual bangunan yang

informatif dan edukatif, sehingga bangunan tersebut harus bisa dengan

mudah dilihat dan diketahui oleh orang yang hanya sekedar lewat ataupun

pengguna.

- Citra visual ini juga merupakan transformasi dari kebudayaan Melayu.

Kebudayaan Melayu yang ditransformasikan adalah dari pola

perkampungan dan orientasi rumah Melayu, yaitu berorientasi pada

sungai atau jalan.
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JL. AHMAD YANI

FACADE UTAMA

BANGUNAN

MENGHADAP KE

JALAN UTAMA

Gbr. 3.15

Analisis Orientasi Bangunan

3.6.1. Sirkulasi Ruang Luar

Pola sirkulasi ruang luar ditransformasikan dari gerakan dasar pada tarian

Melayu, yaitu berupa gerakan melenggang, tinggi rendah kaki dan

berputar.

-TINGGI RENDAH

KAKI

MELENGGANG

Gbr. 3.16

Analisis Sirkulasi Ruang Luar

3.6.2. Lansekap

Sirkulasi jalan masuk berpola memutar ke arah kanan bagian

depan site dan dengan lansekap yang akan mengarahkan pengunjung

menuju ke bangunan dengan pola linear. Vegetasi menggunakan

vegetasi pengarah yaitu pinang merah, ditempatkan pada bagian tepi site
dengan ketinggian antara jalan dengan tanah. Pinang merah digunakan

karena merupakan tanaman khas yang ada di Kalimantan Barat.
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Gbr.3.17

Analisis Lansekap Baaian Depan

--• Pinana merah

Pada sirkulasi bagian tengah dalam bangunan digunakan pola

melenggang yang dimulai dari arah kanan. Landscape yang diciptakan

lebih mencerminkan keteduhan dan kesejukan visual bagi pengguna

dengan memberikan vegetasi peneduh dan hamparan rumput.Sirkulasi

bagi pengguna menggunakan walk stone dengan pola yang berupa

modifikasi persegi panjang.
Cahaya yang diterima telah dibiaskan.
tidak lagi cahaya matahari langsung

walk stone

vegetasi peneduh
dan hamparan
rumput

Gbr. 3.18

Analisis lansekap baaian tengah

fflffl

Gbr. 3.19

walk stone

Bagian belakang bangunan menggunakan konsep yang

mengarahkan pengunjung menuju ruang pertunjukan terbuka. Vegetasi
yang digunakan adalah vegetasi dengan bentuk yang vertikal, yaitu pohon
bambu untuk mempermudah proses pembuatan background pada saat

pementasan terbuka serta untuk memperluas pandangan penonton ke
arah panggung terbuka.
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Unsur informatif dan edukatif pada lansekap akan ditunjukkan

dengan adanya penggunaan sculpture dengan ornamen Melayu,

misalnya pahatan-pahatan ornamen Melayu beserta maknanya, replica

perahu Galaherang atau rumah tradisional Melayu yang diletakkan
diantara pepohonan pada jalan masuk maupun pada sirkulasi ruang luar

bangunan.

Bagian
depan

Bagian
tengah

Bagian
belakang -<-

i
*

*

otu

r
*

v

*

*

IN

'if

Gbr. 3.20

Analisis Lansekap

Pinang merah
sebagai vegetasi
pengarah

- ^ Vegetasi peneduh

Bambu untuk background
' ^ alami dan memperluas

view ke pentas terbuka

3.6.3. Citra Bangunan Yang Informatif dan Edukatif
Citra bangunan yang informatif berarti bahwa bangunan tersebut

bisa secara langsung menunjukkan segala hal tentang bangunan, yaitu
secara fungsi, lokasi dan makna, serta edukatif yaitu bahwa bangunan
tersebut bisa memberikan suatu pembelajaran bagi orang yang melihat

ataupun masuk ke daiamnya.

Citra bangunan yang informatif dan edukatif bisa dicapai dengan :
1. Penggunaan bentuk bangunan panggung yang merupakan ciri khas

bangunan Melayu

2. Penggunaan symbol-simbol (omamen-ornamen) yang menjadi ciri
khas kebudayaan Melayu yang ada, yang mempunyai arti yang
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berhubungan dengan aktivitas yang diwadahi pada Pusat Kebudayaan

Melayu tersebut.

Contoh : penggunaan atap, ragam hias ruangan.

Penggunaan tangga -^
sebagai konsekuensi
bentukan panggung

Atap dan ragam hiasnya yang berciri khas
Melayu Kalimantan Barat

Ornamen Melayu sebagai ciri
>• khas bangunan

Jenis bentukan panggung
dengan adanya kolong

Gbr. 3.21

Analisis Penampilan Bangunan

3.7. Analisis Struktur dan Utilitas

3.7.1. Sistem struktur

Pemilihan system struktur pada bangunan Pusat Kebudayaan Melayu di

Pontianak berdasarkan pertimbangan :

1. Potensi (daya tarik) yang diekspose sebagai ungkapan seni dan

budaya yang merupakan perpaduan antara tradisional dan modem.

2. Kondisi site (kemungkinan pelaksanaan di lapangan)

3. Keanekaragaman fleksibilitas fungsi ruang

4. Keamanan dan kenyamanan pengguna

Arahan struktur bangunan

A. Sistem Struktur

- Sistem struktur dapat mendukung stabilitas, fungsi dan citra

bangunan
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Citra yang ditampilkan pada Pusat Kebudayaan Melayu di Pontianak

adalah merupakan transformasi dari konsep kebudayaan Melayu, salah

satunya dengan rumah tradisional Melayu yang merupakan rumah
panggung dengan tiang-tiang sebagai penopang bangunan. Oleh karena
itu, sistem struktur yang dipilih adalah sistem struktur rangka yang tentu

saja akan mendukung stabilitas dan fungsi bangunan.

B. Material Struktur

Dasar pertimbangan :

1. kuat menahan beban dan tahan lama

2. ketersediaan di lokasi

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka material yang digunakan

pada struktur rangka adalah beton bertulang, bukan kayu belian seperti
pada bangunan tradisional. Hal ini disebabkan karena pada saat ini,
ukuran kayu belian yang tersedia di pasaran tidak terlalu panjang
(panjang terbatas). Untuk menunjukkan ketradisionalan, kolom beton
bertulang tersebut akan diberi ornamen Melayu yang terbuat dari kayu

kelas II, seperti meranti.

C. Konstruksi

1. Pondasi bangunan

Pemilihan konstruksi pada pondasi disesuaikan dengan daya

dukung tanah. Kondisi tanah di Pontianak adalah berupa tanah
gambut. Oleh karena itu, pondasi yang digunakan adalah pondasi foot
plate dengan tiang pancang mengingat bangunan adalah bangunan

bertingkatdua.

Pusat Kebudayaan | (>j
„ , Melayu
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2. Konstruksi dinding

Konstruksi dinding yang digunakan adalah dinding fabrikasi

yang ringan agar beban bangunan bisa diperkecil, mengingat

permasalahan pada bangunan di Pontianak adalah terjadinya

penurunan bangunan akibat beban yang terlalu berat dipikul

bangunan.

Pada bagian bawah dinding pada ruang-

ruang khusus akan diberikan ornamen dari kayu

untuk menunjukkan kekhasan bangunan tradisional

Kalimantan Barat yang dominan bermaterial kayu.

3. Konstruksi lantai

Lantai pada umumnya menggunakan keramik dan konstruksi

kayu ataupun parket untuk keamanan dan memberikan kesan alami.

4. Konstruksi atap

Konstruksi atap mempertimbangkan unsur iklim yang tropis

dengan intensitas cahaya matahari yang cukup besar serta keinginan

untuk menampilkan citra visual bangunan yang informatif dan edukatif

pada budaya Melayu. Oleh karena itu jenis atap yang dipilih adalah

atap miring dengan typologi dan ornamen atap berciri khas Melayu.

3.7.2. Sistem Utilitas Bangunan

Sistem utilitas pada bangunan Pusat Kebudayaan Melayu di Pontianak ini

meliputi:

1. Sanitasi drainase

2. Mechanical Electrical

3. Pencegahan terhadap bahaya kebakaran
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Sanitasi drainase

a. Sistem jaringan air bersih

Penyediaan air bersih berasal dari PAM yang kemudian

ditampung dalam bak penampungan untuk didistribusikan ke dalam

unit-unit bangunan, khususnya yang membutuhkan air bersih seperti

lavatory, cafetaria, musholla, dan lain sebagainya.

PAM pom pa Bak penampungan Ruang-ruang

1 *

b. Sistem jaringan air kotor

- kotoran padat

System pembuangan kotoran padat yang berasal dari

bangunan dilakukan dengan menyalurkannya melalui pipa

pembuangan tertutup kemudian disalurkan ke septic tank, shipon tank

lalu ke sumur peresapan.

Kotoran dari

lavatory
Septic tank Shipon

tank

Peresapan

Sistem pembuangan air kotor yang berasal dari pengguna

bangunan dilakukan dengan mengalirkannya ke bak kontrol melalui

pipa-pipa tertutup lalu dialirkan ke bak kontrol kemudian ke riol kota.

Sumur

peresapan
Air kotor

Bak kontrol
r>

Air hujan > Bak kontrol

Instalasi Listrik

Sumber listrik berasal dari PLN dan menggunakan back up berupa

genset yang akan bekerja otomatis bila aliran listrik dari PLN terputus.
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Genset Panel Unit

*

PLN Trafo main Panel Unit

i k

f Panel UnitT
Gardu

listrik

Penghawaan buatan

Digunakan pada ruangan yang membutuhkan treatment udara khusus

seperti perpustakaan, ruang pertunjukan, ruang pameran, ruang diskusi,

ruang audio visual, ruang pameran tetap dan ruang kepala pengelola.

System yang digunakan adalah system direct cooling (AC split)

Fire Protection

a. Pengamanan aktif

- Sprinkler, memadamkan api dengan menyemprotkan air secara

otomatis pada ruang yang terbakar dengan radius 25 m2/unit.

- Hydrant luar, memadamkan api secara manual dengan selang dari

luar bangunan.

- Chemical portable, alat pemadam kebakaran berisi cairan kimia

dengan jarak setiap 25 m pada area seluas 200m2.

b. Pengamanan pasif

Dilakukan dengan menyediakan sirkulasi untuk evakuasi

kebakaran, yaitu dengan tangga darurat yang tersedia dalam

bangunan setiap jarak 30 m dengan lebar bordes minimum 1,2 m.
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