
BAGIAN III

PENGEMBANGAN DESAIN J
Pada tahap pengembangan desain, rancangan secara spesifik akan mengarah

kepada citra visual bangunan yang ditransformasikan dari Arsitektur Melayu

dengan karakter sebagai berikut:

- Sumbu

- Interaksi

- Hierarki

- Bentukan Rumah Panggung

- Ornamen

III. 1. Situasi

Situasi tidak mengalami perubahan, masih sama seperti yang tertulis

pada tahap desain skematik. Pola linier ditunjukkan dengan adanya sumbu yang

menghubungkan bagian depan dan belakang site yang intinya berorientasi pada

jalan utama. Pola interaksi ditunjukkan dengan adanya ruang-ruang terbuka

antar satu bagian bangunan dengan bagian bangunan yang lain. Atap lebih

dominan ke bentukan atap tropis (atap miring) yang merupakan karakter dari

rumah Melayu yang beradaptasi dengan lingkungan yang beriklim tropis dengan

curah hujan dan intensitas sinar matahari yang cukup tinggi.
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menghubungkan bagian
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bangunan dengan orientasi
ke arah jalan utama sebagai

salah satu karakter dari

rumah Melayu

ruang terbuka yang
menghubungkan antar satu
baian bangunan dengan
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III.2. Site Plan

Zoning ruang tidak banyak mengalami perubahan, masih tetap mengikuti

apa yang tertulis pada schematic design. Ruang terbagi atas 4 zoning, yaitu

public, semi private, private dan service. Pola yang digunakan mengikuti typologi

hierarki penzoningan pada rumah tradisional etnis Melayu, yaitu semakin ke

tengah semakin mulia, yang kemudian disesuaikan dengan persyaratan ruang

yang dibutuhkan.

Kebutuhan ruang secara garis besar terbagi atas 3 kelompok, yaitu

kelompok ruang pemberian informasi, penelitian dan pengkajian serta pagelaran

seni dan budaya. Ruang-ruang tersebut menggunakan bentukan-bentukan

persegi sebagai bentukan dasar yang dominan menjadi suatu typologi denah

pada rumah tradisional Melayu.

Pola lansekap menggunakan transformasi dari gerakan dasar tarian Melayu,

yaitu berputar, tinggi rendah, dan melenggang.
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III.3. Denah

III.3.1. Denah Blok A

Blok A merupakan blok yang mengakomodasi kegiatan pemberian

informasi, yaitu perpustakaan dan ruang pameran tetap. Konsep yang digunakan

masih mengikuti konsep yang tertulis pada schemaric design.

perpustakaan
dengan fasilitas :
ruang diskusi, ruang
referensi, ruang
baca, ruang fotocopy
dan ruang pengelola

ruang

audio

visual

ee©

I

sirkulasi utama

menuju
perpustakaan

area hijau
sebagai
penyegar

suasana

ruang

pameran

tetap
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III.3.2. Denah Blok B

Blok B merupakan denah inti dari Pusat Kebudayaan Melayu karena

mengakomodasi kegiatan utama pada bangunan. Denah disusun dengan

menggunakan tiang-tiang utama dan tiang seri seperti pada rumah tradisional

Melayu. Selain itu juga terdapat tangga yang menghubungkan bagian luar

bangunan dengan lantai dua, yaitu ruang pertunjukan tertutup seperti halnya

bentukan tangga pada rumah tradisional Melayu sebagai konsekuensi bentukan

panggung.

III.3.2.1. Denah Blok B Lantai 1

Blok B lantai 1 mengakomodasi ruang-ruang untuk kegiatan pemberian

informasi secara manual dan komputer, ruang komersial dan suatu ruang tanpa

dinding masif yang digunakan untuk ruang pameran tidak tetap.

sirkulasi menuju
ruang pertunjukan
tertutup pada lantai 2

sirkulasi menuju IS^
perpustakaan LI—•

sirkulasi menuju
ruang pertunjukan
tertutup pada lantai 2

menuju ruang

pertunjukan terbuka

• i
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entrance

ruang komersial

musholla

ruang pemberian informasi,
manual dan komputerize

ruang pameran

L? tidak tetap

lavatory
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III.3.2.2. Denah Blok B Lantai 2

Denah blok B lantai dua merupakan modifikasi bentuk denah lantai satu

dengan memberi suatu penambahan dan pengurangan pada beberapa bagian.

Bagian ini mengakomodasi kegiatan pagelaran seni dan budaya, yaitu dengan

adanya ruang pertunjukan tertutup yang bisa menampung 300 orang dengan

bentukan panggung persegi. Sebagai konsekuensi dari bentukan tangga pada

ruang pertunjukan tertutup ini, maka akan terdapat ruang di bagian bawahnya.

Ruangan ini difungsikan sebagai ruang peralatan yang terhubung dengan ruang

sound system pada lantai tiga.

Lantai dua ini lebih difungsikan sebagai pintu keluar dari ruang

pertunjukan tertutup dan ruang-ruang sirkulasi untuk pengelola dan pihak yang

berhubungan dengan pagelaran seni dan budaya untuk memasuki backstage

dan melakukan persiapan.

tangga
dari luar

bangunan

tangga
dari blok B

lantai 1

Ruang
peralatan

LTi

backstage
(ruang persiapan)

blok ruang
komersial

blok ruang
pengelola

ruang

pertunjukan
tertutup

panggung

III.3.2.3. Denah Blok B Lantai 3

Denah blok B lantai 3 merupakan kelanjutan dari lantai duanya yang

berupa suatu bentukan procenium yang mengakibatkan adanya bagian yang
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tingginya satu lantai. Bagian ini mengakomodasi pengunjung untuk memasuki

ruang pertunjukan tertutup dan dilengkapi dengan ruang komersial.

blok ruang
komersial

pintu keluar dari ruang
pertunjukan tertutup

tangga dari blok B
lantai dua

void dari bentukan ruang
pertunjukan tertutup

III.3.3. Denah Blok C

Blok C mengakomodasi kegiatan penelitian dan pengkajian dengan

adanya ruang seminar serta kegiatan pagelaran seni dan budaya dengan ruang-

ruang latihan, yang meliputi ruang latihan tari, musik dan teater. Konsep yang

digunakan pada blok C ini juga masih mengikuti konsep yang terdapat pada

desain skematik dan masih tetap memberikan ruang terbuka sebagai sarana

interaksi.
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III.3.4. Denah Ruang Pertunjukan Terbuka

Ruang pertunjukan terbuka diletakkan pada bagian belakang bangunan

untuk mendapatkan kualitas audio visual yang baik, yaitu dengan memberi jarak

tertentu dengan bangunan (dinding bangunan). Ruang pertunjukan ini

menggunakan perpaduan bentuk lengkung pada area penonton dan persegi

pada bentukan panggung.

rumput
manila

sculpture

III.4. Tampak

III.4.1. Tampak Depan

panggung

bambu jepang dipadu
dengan perdu

rumput manila

coral sikat

rumput manila

beton sikat

bentukan atap lontik

Ornamen pada atap sebagai
karakter dari rumah Melayu

dinding pada bagian bawah dibuat
masuk ke dalam sehingga sekilas
akan terlihat bentukan panggung

ice*'

Motif bunga melati kombinasi bunga kenanga dan pakis yang digunakan sebagai
ornamen pada bangunan

TAMPAK DEPAN
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Ukiran yang dominan digunakan menggunakan motif bunga melati kombinasi

bunga kenanga dan pakis, yang melambangkan kesucian dan keindahan diri

manusia.

Mil.4.2. Tampak Samping Kanan

detail jendela yang
dominan digunakan

blok perpustakaan dan
ukiran kayu jati dengan motif m audjo vjsua|
bunga melati kombinasi bunga
kenanga dan pakis

kaca

III.4.3. Tampak Samping Kiri

blok ruang latihan

bentukan atap lontik

bambu digunakan untuk membantu
ruang pertunjukan terbuka menjadi
lebih baik dalam hal visual

iff ^ tiff $& Off

Pinang merah sebagai
vegetasi yang banyak terdapat
di Kalimantan Barat
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HI 4.4. Tampak Belakang

'AtflPAK BELAKAf.C

ruang pameran tetap
ruang pertunjukan terbuka ruang pengelola

ukiran kayu jati dengan motif
ayun koja bita onjan

Ornamen pada ruang pameran tetap

III.4.5. Tampak Ruang Latihan

perpaduan motif
bunga melati
kombinasi bunga
kenanga dan pakis
dengan bintang timur

III. 4.6. Tampak Blok B
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yang melakukan perbuatan asusila akan dihuklum adat
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ukiran kayu jati dengan motif
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kenanga dan pakis

kaca bermotif

bintang timur

bintang timur berarti awal
untuk melakukan sesuatu
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ornamen pada dinding ruang pertunjukantertutup yang bermotif
ayun koja bita onjan

ayun koja bita onjan
mengandung arti bahwa setiap
orang yang melakukan perbuatan
asusila akan dihuklum adat

Atap yang dominan digunakan pada tahap pengembangan desain

mengalami perubahan dari sebelumnya, yaitu pada tahap desain skematik. Atap

yang digunakan merupakan jenis atap lontik, bukan lagi atap belah bubung agar

suasana yang ditimbulkan lebih akrab dimana bentuk Pusat Kebudayaan ini

adalah suatu kompleks bangunan.

III.5. Potongan

Potongan akan menunjukkan adanya pola hierarki yang diwujudkan pada

perletakan fungsi-fungsi ruang, dimana ruang untuk kegiatan utama pada Pusat

Kebudayaan Melayu yaitu ruang pertunjukan tertutup diletakkan pada posisi

tertinggi (dalam hal ketinggian bangunan), sedangkan ruang pertunjukan terbuka

ditempatkan tidak pada posisi yang tinggi karena memang memerlukan space

yang cukup luas dan tanpa barrier (berupa dinding) untuk menciptakan kualitas

audio visual yang baik.

III.5.1. Potongan A-A

Potongan A-A adalah potongan pada blok B yang merupakan bagian

utama dari Pusat Kebudayaan Melayu, menunjukkan struktur dan konstruksi

pada ruang pertunjukan tertutup. Potongan ini akan menunjukkan penggunaan

konstruksi panggung dengan adanya ruangan pada bagian bawah yang dibuat

dengan non-dinding masifyang dipergunakan untuk ruang pameran tidak tetap.
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komersial
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ruangan untuk pameran tidak tetap,
non-dinding masif untuk
menunjukkan karakter rumah
panggung, difungsikan untuk ruang
pameran temporer (exhibition hall)

Panellux prepainted liniear
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melamine laminated flooring.
HDFE1. dark oak
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melamine laminated flooring,
HDFE1, dark oak

Atap pada blok B menggunakan rangka atap kuda-kuda baja mengikuti tuntutan

bentang ruang yang mencapai 16 meter.
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III.5.2. Potongan B-B

Potongan B-B merupakan potongan pada bagian depan blok B dan

memperlhatkan struktur dan konstruksi pada bagian komersial, lavatori dan

ruang pengelola.

ruang

pengelola
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III.6. Eksterior

Warna kuning dipakai karena merupakan warna yang paling sering
dipakai untuk bangunan penting di Kalimantan Barat, seperti Keraton
Pontianak, Mempawah dan Sambas karena berkesan semarak dan
agung.

Entrance
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III.7. Interior

III.7.1. Ruang Pertunjukan Tertutup

karpet dengan warna coklat Ornamen
tua yang akan membantu Melayu
untuk menyerap suara

III.7.2. Ruang Latihan

melamine laminated flooring,
HDFE1, dark oak

Kayu jati,
ornamen Melayu
bermotif bintang timur
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down light warna kuning yang diletakkan
pada anak tangga sebagai penerang jalan
ketika diadakan pertunjukan

panel-panel kayu

• .up-1 dengan motif bintang
timur, yang berarti awal
untuk melakukan sesuatu

Melamine laminated flooring,
HDF E1 perpaduan dark oak
dan middle pine
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