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ANALISA PERENCANAAN DAN PERANCANGAN
 

A. Analisa Perencanaan 

5.1 Ungkapan Fisik 

Penentuan lokasi bangunan pementasan seni pertunjukan 

selalu mempertimbangkan terhadap fungsi dan perannya bagi 

masyarakat Yogya. Sebagai salah satu bentuk fasilitas layanan umum 

khususnya sebagai wadah kegiatan pementasan seni pertunjukan, 

sebagai salah satu fasilitas kota, maka proses pencaharian dan 

penentuan lokasi bagi bangunan pementasan ini harus melibatkan 

pemikiran akan persyaratan sebagai berikut : 

a. Segi perencanaan kota. 

b. Tempat-tempat yang menjadi tujuan dalam mencari hiburan. 

c."Kemudahan pencapaian lokasi. 

Pemilihan lokasi disesuaikan dengan master plan kota didasarkan 

pada bentuk kegiatannya, sebagai tempat untuk mementaskan seni 

pertunjukan yang merupakan salah satu bagian dari kebudayaan. 

Penyediaan fasilitas gedung pertunjukan pada zona kebudayaan sesuai 

dengan master plan akan menuj u pada penataan kota secara 

menyeluruh dari berbagai zona kegiatan. 

Selain pertimbangan master plan tersebut penentuan lokasi 

gedung pementasan seni pertunjukan juga dikaitkan dengan tempat

tempat yang sering dikunjungi oleh masyarakat. 

Pertimbangan lainnya adalah tersedianya sarana angkutan umum ke 

lokasi sehingga nantinya akan memberi kemudahan pada masyarakat 

untuk menuju lokasi bangunan tersebut. 

47 
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a. Kawasan Kebudayaan Pada Master Plan di Yogyakarta. 

Kawasan kebudayaan dari master plan Yogyakarta paling 

menonjol adalah pada kawasan Kraton dan kawasan Kota Gede. 

Kawasan-kawasan tersebut mempunyai warisan budaya yang tinggi 

hingga harus dijaga dari kebudayaan luar yang tidak sesuai dengan 

karakter dan tradisi kawasan tersebut. 

Dalam kaitannya dengan pemilihan lokasi sebagai gedung 

pementasan seni pertunjukan, pertimbangan terhadap master plan 

menjadi tidak terlalu mengikat 

b. Kawasan Tempat Hiburan 

1.	 Kawasan jalan Magelang 

Kawasan ini juga merupakan tempat hiburan karena pada 

kawasan ini berdiri Borobudur Plaza yang didalamnya tersedia 

fasilitas hiburan baik pementasan musik, disko dU. 

II. Kawasan Perempatan iL. Kha.Dahlan, P. Senopati. dan Alun

alun Utara 

Dikawasan ini kaum muda Yogyakarta sering berkumpul karena 

kawasan ini khusllsnya di depan gedung, Seni Sono sering 

diadakan pentas musik rakyat dan juga teater. 

Kawasan ini dekat dengan tempat tujuan wisata (kraton) 

sehingga juga merupakan jalur angkutan umum yang tentunya 

memberi kemudahan hagi pengunjung yang menujll lokasi 

dalam mencari hiburan. 

Ill. Kawasan Kridosono 

Kawasan ini sering dijadikan ajang pementasan seni musik 

khususnya pada gedung Sport Hall Kridosono dan juga pada 

pentas terbuka di lapangan sepakbola Kridosono dan kawasan 

ini juga dilalui oleh angkutan umum kota. 
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Gambar 5.1. Altematif Site 

Dari pemikiran diatas dan dengan me1ihat keadaan kota Yogyakarta 

sekarang ini dan rencana pengembangannya, serta tempat yang dituju 

oleh para pengunjung untuk mencari tempat hiburan didapat 3 ( tiga ) 

altematif untuk lokasi bangunan pementasan seni pertunjukan, 

altematif tersebut adalah : 

1.	 Kawasan perempatan JL. Kha. Dahlan, P. Senopati, dan Alun-alun 

Utara 

2.	 Kawasan JL. Magelang, Ring road, JL. Kaliurang 

3. Kawasan Kridosono.
 

Pemilihan lokasi berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat
 

dilihat dalam tabel sbb:
 

No. Krill..-nll AI I Aln AI II[ 

I. 1''''TI.:ncaIUUIn kOIll 1 I 2 

2. Tujuun 

I'l.:ngllnjung J 4 4 

3. Kemuduhan 3 3 5 

Score 7 8 II 

Tabel 5.1. Pemilihan Lokasi 
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Berdasarkan tabel diatas maka lokasi yang dipilih adalah di kawasan 

Kridosono. 

-1


J
 

11
-


Gambar 5.2. Kawasan Yang Terpilih 

5.2. Pendekatan Penentuan Site 

Penentuan site bagi bangunan pementasan seni pertunjukan. ada 

beberapa hal yang harns dipertimbangkan adalah : 

1. Aksesbilitas 

Sebagai bangunan umum maka harus dipertimbangkan kemudahan 

masuk, sirkulasi kendaraan masuk dan keluar dari site. 

2. Tingkat kebisingan 

Tingkat gangguan suara atau kebisingan yang relatif rendah antara 

lingkungan dengan gcdung seni pertunjukan. Hal ini dipcngaruhi 

oleh beberapa hal yaitu fungsi bangunan sekitar tidak 

menghasilkan intensitas suara yang tinggi seperti pabrik dan juga 

selalu membutuhkan ketenangan seperti halnya rumah sakit. 

J~ ---c--
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Penyebab ganguan kebisingan lain adalah kebisingan dari lalu 

lintas sekitar site. 

3. Altenatif site 

Dari lokasi disekitar kawasan kridosono maka site yang sementara 

ini dapat dimanfaatkan sebagai gedung pementasan sem 

pertunjukan dianalisa sebagai berikut : 

a. Pada Bundaran Kridosono 

Pencapaian ke site bisa dicapai dari segala arah jalan komp. Pol 

Y. Sudarso yang melingkari bundaran kridosono. Arah utama 

kedatangan pengunjung ke site adalah dan utara (jln. Suroto ) 

dari barat ( jln. Abu Bakar Ali) dan dan arah timur (jln. Atmo 

Sukarto ), site ini melingkar dan di lalui oleh angkutan umum 

dari berbagai daerah. 

Tingkat kebisingan site ini berasal dari lalu lintas sekitar dan 

dari kegiatan olah raga site itu sendiri. Hal ini disebabkan 

bundaran kridosono berfungsi sebagai tempat untuk olah raga 

baik di luar ruangan ( lapangan kridosono ) maupun di dalam 

ruangan ( sport hall ) sehingga pementasan yang senng 

diadakan di tempat ini sebenamya hanya memanfaatkan. 

b. Sebelah Barat Kridosono 

Pencapaian utama ke site ini adalah dari jalan Abu Bakar Ali 

dan dari jalan komp. pol Y. Sudarso dan site dilalui oleh 

angkutan umum bis kota. Kebisingan terhadap site ini selain 

dari lapangan kridosono juga berasal dari lalu lintas sekitar. 

Sebelah barat bundaran kridosono sementara ini dimanfaatkan 

sebagai tempat tinggal dan karena berdekatan dengan sekolah 

yaitu SMU III maka kebisingan dari bangunan pementasan akan 

menggangu lingkungan sekitar. 
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c. Sebelah Utara 

Pencapaian ke site melalui jalan utama yaitu dari arab utara (jln 

Suroto ) yang juga dilalui oleh angkutan umum kota. Sebelah 

utara kridosono sementara ini dimanfaatkan sebagai kantor 

telpon dan SMU III sehingga tidak layak untuk dialih fungsikan 

sebagai gedung seni pertunj ukan. 

d. Sebelab Timur 

Pencapaian ke site ini dari arah utara (jln. Trimo ) dari arah 

barat (jln.komp. pol Y. Sodarso) dan arah selatan (jln. Atmo 

Sukarto ). Ketiga jalan tersebut dilalui oleh angkutan kota. 

Kebisingan dari luas site berasal dan lapangan olah raga 

kridosono dan lalu lintas sekitar. Bangunan yang sementara ini 

ada disebelah timur kridosono adalah gedung pertemuan yang 

berfungsi umum, sehingga layak untuk alih fungsi sebagai 

gedung pementasan seni pertunjukan. 

e. Sebelah Bundaran 

Pencapaian kesite ini berasal dari jalan komp.pol Y. Sudal'SU 

dan dan jalan Atmo Sukarta, lalu lintas umum melewati site ini 

menuju ke arah selatan ( stasiun lempuyangan ). Kebisingan dari 

stasiun ini sangat berpengaruh pada site yang jarak 100 meter 

dari IinLasan kereta api. Sementara ini sebelah selatan bundaran 

kridosono berfungsi sebagai kampus ATNAS. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka site dapat 

dipilih berdasarkan motivasi yang dapat dilihat dalam tabel 

berikut ini : 

Tabel 5.2. Pembobotan Pencapaian 

No. Krill:rill % Bobot ALI AL II AI. III ALIV ALV 

l. K"muduhun 
pcncupuiun 50 5 5/0,5 3/0,3 5/05 5/0,5 2 ,02 

2. KehisinWln 50 3 1/0,16 2/0,3 2/0,3 3/0,5 3,05 
scon: 6/0,66 5/0,6 7/0,8 8110 5/0,7 
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Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa site yang dipilih bagi 

tempat gedung pentas seni adalah di sebelah timur kridosono 

yang sementara ini dipergunakan sebagai gedung pertemuan. 

B. Analisa Perancangan Ruang 

r 
5.3. Macam Ruang 

kegiatan yang diwadahi meliputi : 

- Kegiatan pelayanan umum / penonton. Macam ruang didasarkan dari 

bentuk kegiatan yang diwadahi gedung pertunjukan seni pertunjukan, 

serta kebutuhan ruang untuk mewadahi kegiatan. Bentuk kegiatan 

yang diwadahi meliputi: 

- Kegiatan thenyaksikan seni pertUttjukan. 

- Kegiatan persiapan pergelaran. 

- Kegiatan pendukung teknis pergelaran. 

- Kegiatan pengelohm / operasional. 

Dari program kegiatan, dituangkan macam kegiatan yang diwadahi
 

yang meliputi:
 

Kegiatan pelayanan umum /pelayanan pengunjung, kegiatan persiapan
 

dan teknis panggung, kcgiatan pagelaran, kegiatan pengelolaan,
 

kegiatan pelayanan khusus. Adapun macam ruang yang dibutuhkan
 

untuk mewadahi kegiatannya adalah :
 

a.	 Ruang Urituk Kegiatan Umum
 

- Ruahg uhtuk penerima pengunjung (hall, lobby, r. tunggu )
 

- Ruang untuk pelayanan pengunjung ( cafetaria, lavatori )
 

- Ruang luar penerima ( parkir, taman, plaza)
 

b.	 Ruang Untuk Kegiatan Pentas
 

- Ruang penonton
 

- Ruang untuk akting / pentas ( stage)
 

- Ruang untuk musik pengiring
 

- Ruang unluk persiapan pentas ( green room)
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- Ruang untuk berhias dan ganti pakaian ( r. tata rias dan ganti 

pakaian) 

- Ruang penyimpanan kostum (gudang kosturn) 

- Ruang pelayanan lavatory pemain 

- Ruang tunggu pemain ( hall pernain ) 

c. Ruang Untuk Kegiatan Teknis Tata Panggung 

- Ruang untuk tata lampu dan tata suara ( r. lighting dan sound 

operator) 

- Ruang untuk sirnpan dekor dan layar ( gudang dekor dan layar ) 

- Ruang untuk penyirnpanan alat pengiring (garnelan serta 

peralatan lain) 

d. Ruang Untuk Latihan
 

- Ruang latihan akhir ( rehearsal room )
 

- Ruang lavatory
 

e. Ruang Kegiatan Pengunjung 

- Ruang kegiatan pengelolaan ( r. pimpinan, dan staff) 

- Ruang penjaga keamanan dan pemeliharaan 

- Ruang penyirnpanan peralatan (gudang urnurn) 

- Ruang perlengkapan teknis bangunan ( r.generator, listrik, air) 

5.4. Pengelompokan Ruang 

Pengelompokan ruang berdasarkan dari pengelompokkan kebutuhan ruang 

yang rnernpunyai kesarnaan sifat kegiatan dan tuntutan pe1aku kegiatan. 

Dari rnacarn kcgiatan tersebut, dapat dikclompokan sebagai berikut : 

a.	 Pengelompokan ruang secara garis besar
 

- Kelompok ruang pengunJung
 

- Kelompok ruang pementasan
 

- Kelompok ruang perlengkapan
 

- Kelompok ruang pengelola
 

- Kelompok ruang penunjang
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b. Pengelompokan Ruang Secara Terperinci 

- Kelompok ruang pengunj ung
 

ruang penerima / hall
 

ruang informasi
 

ruang cafetaria
 

ruang tunggu
 

loket cheking
 

lavatotry umum
 

- Kelompok ruang pementasan 

ruang hall belakang 

ruang rias putra 

ruang rias putri 

ruang latihan akhir ( rehearsal room) 

ruang tunggu giliran pentas ( green room) 

ruang stage 

ruang stage pembantu / ruang musik pengiring 

ruang lavatory 

- Kdompok ruang pt:rlt:ngkapan
 

ruang tata lampu
 

ruang tata suara
 

ruang tata peralatan dan dekor
 

ruang scenery diatas
 

- Ruang kelompok pengelola
 

ruang staff dan sekretariat
 

ruang kepala
 

gudang
 

- Kelompok ruang pelayanan
 

ruang penjaga keamanan
 

ruang genset / listrik
 

ruang pengadaan air
 

I, 
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I, 
I: 
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mang perlengkapan mekanik panggung
 

mang workshop / bengkel dekor
 

5.5. Pendekatan Tata Ruang 

a. Pola hubungan mang secara gans besar adalah sebagai benkut : 

Organisasi mang didasarkan pada masing-masing kelompok mang yang 

mempakan hubungan mango Tujuan dari pengorganisasian mang adalah 

untuk memberikan kelancaran, kemudahan komunikasi pada masing

masing kelompok kegiatan. 

A. Kelompok mung pengunjung 

B. Kelompok mang pementasan 

C. Kelompok mang perlengkapan 

D. Kelompok pengelola 

E. Kelompok mang pelayanan 

Notasi: 

• hubungan erat 

() hubungan kurang erat 

o tidak ada hubungan 

b. Organisasi Ruang 

Dasar pendekatan 

- Macam kegiatan : pementas, penonton, dan penggelola. 

- Urutan kegiatan. 

Organisasi ditinjau dari setiap pelaku : 

ORGANISASI RLJANG 

1. Kegiatan pementas 
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2. Kegiatan pengunjung 

3. Kegiatan pengelola 

5.6. Besaran Ruang 

Besaran ruang didasarkan dari macam kebutuhan ruang. 

Kapasitas pemakai ruang yang diwadahi dan peralatan pendukungnya, luas 

gerak tiap kegiatan. Standart besaran ruang digunakan dari Neufert, 

Architec Data, Human Dimension and Interior Space. Sedangkan standart 

besaran ruang untuk untuk peralatan gamelan / musik didasarkan dan 

sumber ASKI Surakarta. 

a. Kelompok pelayanan umum 

Mac:am Ruam! Kapasitas Satuan Luasan (m1 
) 

rIir. pencrima / hall 800 0,18m-/or 144 
r. inronnasi 

-
I cafetaria 

'{ 

'f------ . 
_ 

4 25 mZ 
/ or 10 

10% x 800= 80 L.O m- / or 80 
r. tunggu loket 25 % x 800 = 200 2,0 mZ 

/ or 400 ----
ticket chcking 

'I 

( asumsi) 12 
lavatory 800 I toilet per75 orang 64 

Jumlah luas - 710 

b. Kelompok pementas 

Mac:am Ruane Kaoasitas Satuan Luasan (m2 
) 

') r.audience !\OO 0,9 m- / or ' 720 
" Hall bclakang 30 

r. ruas putra 20 2 m- / or 40 
( r, rias putri 10 4 ml 

/ or 40 
i ) r. lat akhir 25 4 m- / or 100 
0 

i r. tunggu gi1iran 25 2 m2 
/ or 60 

-~ I stage utama 450 
stage pembantu 50,2 
( gamclan set) 

Jumlah luas . 1190,2 

Ii 

11 

II 

_ ~.-JI
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c. Kelompok perlengkapan 

Macam Ruanl! Kapasitas Satuan Luasan( m1 
) 

r. operator 3 set IS m2 1set 45 
r. operator suara 1 set 15 m2 /set 15 
r. tata peraIatan 20·100 m 30 

, r. gudana alat 20 - 100 m2 60 
Jumlah luas .. ISO 

, 

d. Kelompok pengelola 

( 
, 

Macam Ruanl! Kapasitas Satuan Luasan( ml 
) 

r. staffdan sekretariat 7 6 m~ I or 42 
9 
12 

. . 63 

r. kepala 1 
\r. gudang (aswnsi) 

..... ..... Jumlah luas ..... .. 

e. Kelomook penunjang 

( 
I' 

Macam Ruanl! Kapasitas Satuan Luasan{ ml 
) 

r. peniaga 4 215m2 1or 20 
r.listrik (aswnsi) 9 

"r. pengadaan air ': 
( 

(aswnsi) 12 
i perlengkapan mekanikal (aswnsi) 60 

Jumlah luas ... ......... 91 

Jumlah luas totallantai arena pergelaran seni pertunjukan adalah : 

710 + 1190,2 +150 + 63 + 91 = 2204,2 

= 2204,2 == 2205 m 2 
• 

5.7. Analisa Tata Ruang Dalam 

5.7.1. Hubungan Stage Dengan Ruang Penonton 

Berdasarkan penzoningan kegiatan dalam gedung pementasan ada 

satu titik temu antara zone audience I penonton dan zone pemain I 

pementasan, yaitu pada stage. Dimana bentuk stage itu sendiri sangat 

dipengaruhi oleh pola hubungan stage dengan ruang penonton, yang 

mana memungkinkan beberapa alternatif pola hubungan, yaitu : 

- Hubungan satu sisi menghasilkan pola dasar satu arah 

- Hubungan dua sisi menghasilkan pola dasar dua arah 

- Hubungan tiga sisi menghasilkan pola dasar tiga arah 

- Hubungan empat sisi mengasilkan pola dasar empat arah 

I, 
/ 
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5.7.2. Analisa fleksibilitas ruang pementasan 

Fleksibilitas ruang diutamakan untuk keluwesan tata ruang 

pementasan khususnya pada stage dan ruang audience terhadap 

spesifikasi pementasan setiap jenis seni pertunjukan , spesifikasi 

ini berupa: 

a. Ditinjau dari corak seni pertunjukan : 

-Serius, khidmat, penuh konsentrasi (seni pertunjukan tradisional 

klasik, kontemporer ) 

- Akrab,santai (seni pertunjukan tradisional rakyat, kontemporer) 

- Bebas penuh luapan emosi (seni pertunjukan kontemporer, seni 

pertunjukan rakyat ) 

b. Ditinjau dari bentuk penyajiannya
 

- Dengan gerak (jatilan, reog)
 

- Dengan gerak dan dialog ( drama, sandiwara)
 

- Dengan perrnainan atau demonstrasi ( kethoprak )
 

c. Ditinjau dari koreografi kelompok
 

- Tunggal
 

- Kelompok
 

- Masal
 

d.	 Perbedaan - perbedaan sifat dan tuntutan pementasan 

Dari pembahasan spesifikasi ragam materi seni pertunjukan 

diatas, dapat diketahui perbedaan - perbedaan prisipil antara 

ragam seni pertunjukan yang satu dengan lainnya, perbedaan ini 

terletak pada si tat dan tuntutan pementasannya terutama yang 

didasarkan atas coraknya, yang ditentukan oleh faktor - faktor : 

- susunan yang ingin diciptakan 

- orientasi arah pandang 

Perbedaan - perbedaan prinsipil dari setiap ragam seni 

pertunjukan berdasarkan pada coraknya, adalah sebagai berikut : 
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- Seni Pertunjukan Tradisional 

Orientasi terpusat berupa arena, suasana yang diciptakan adalah 

akrab atau santai dimana memungkinkan penonton turut di 

dalam pementasan. 

,,;,	 Seni PertWlj ukan Kreasi Baru 

Orientasi tidak hanya terpaku pada arena saja melainkan pada 

bentuk yang lain, seperti panggung terbuka. 

5.7.3. Lay Out Stage dan Ruang Audience 

Pembahasan layout stage dan ruang audience ini bertujuan untuk 

mendapatkan kemungkinan pengaturan tata letak stage dan 

audience, yang didasarkan pada perbedaan prinsipil dari sifat dan 

tuntutan pementasan yang telah dibahas di depan. 

a. Pengaturan tata letak stage dan ruang audience terhadap 

perubahan arah pandang 

Sebagai akibat adanya perubahan arah pandang untuk memenuhi 

spesifikasi pementasan darijenis seni pertunjukan yang disajikan 

ialah penyesuaian tata letak stage dan ruangaudience. Fak10r 

faktor yang menentukan adalah : 

- pola layout audience dan stage 

~ persyaratan sudut pandang horisontal. 

t. Hubungan stage dan audience 

Berdasarkan kegiatan yang ada, maka dapat dipastikan dua 

zone yang berbeda yakni zone pentas dan zone penonton, 

dimana kedua zone tersebut dipertemukan oleh pembukaan 

stage. Adapun hal ~ hal yang menentukan pembukaan stage 

adalah: 

- Spcsitikasi penyajian, dapat dibedakan menjadi dua sistem 

pengamatan yakni pagelaran 2 dimensi dan 3 dimensi. 
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- spesifikasi perlengkapan dan peralatan tata panggung 

seperti layar (back drop ) 

- suasana yang diciptakan seperti akrab dan khidmat. 

Sedangkan bentuk hubungannya ditentukan oleh bentuk 

stage dan bentuk ruang audience. 

Bentuk stage: Bulat, Persegi, Segi banyak atau Gabungan. 

00 00
 
Bulat Persegi Segi banyak Gabungan 

Gambar 5.3. Bentuk Stage 

Pola layout audience terhadap stage ada 4 macam yaitu, 1 

arah, 2 arah, 3 arah, 4 arah dan segala arah. 

Masing - masing pola tersebut memiliki karak-teristik 

hubungan stage dan audience yang berlainan. Hal ini dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Hubungan Stage dan Audience Pola Pementasan 

• Stage ditepi 

• Kak-u 

• Dua dimensional 

• Didukung Back drop 

• Stage Ditengah 

• Hubungan kaku 

• DU:l dimensional 

• Didllkung geser 

• Stage ditepi 

• Hllbllngan akrnb 

• Tiga dimensional 

• Didukung b:lck drop 

• Stage ditengah 

• Hubungan akr:lb 

• Tiga dimension:ll 

• Tanpa layar 

Gambar 5.4. Hubungan Stage dan Audience 
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Dan tabel tersebut diketahui bahwa ke 4 pola tersebut
 

memiliki kesamaan dan perbedaan, yaitu :
 

- pola 1 arah dan 3 arah memiliki persamaan dalam hal,
 

letak stage ditepi dan kedua pola ini memerlukan back 

drop. 

- pola 2 arah dan arena memiliki persamaan dalam hal, letak 

stage ditengah dan tidak menuntut adanya back drop. 

Sedangkan yang membedakan ke 4 pola tersebut adalah 

besamya tingkat pembukaan stage 

2. Pengabungan pola dan arah pandang 

Untuk mengetahui prinsip pokok pengaturan dan tata letak 

stage dan ruang audience terhadap fleksibilitas. Perubahan 

arah pandang dalan suatu wadah pementasan. 

sebagai dasar pertimbangan adalah : 

- kesamaan letak posisi stage terhadap ruang audience 

- kesamaan tuntutan ada atau tidaknya back drop. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka sesuai dengan 

hasil perubahan sebelumnya, maka pola arah pandang yang 

dapat digabungkan adalah : 

Pola 1 arah dengan 3 arah dan pola 2 arah dengan pola 

segala arah ( arena) pengabungan pola - pola arah pandang 

tersebut, dilakukan dengan cara optimalisasi dengan faktor 

faktor penentuan adalah : 

- tingkat pembukaan stage 

- persyaratan sudut pandang horisontal 

- patokan kapasitas ideal 

masing - masing proses optimasi pengabungan dengan pola 

dan arah pandang, adalah sebagai berikut : 
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5.7.4. Tingkat Pembukaan Stage 

Penonton zone akrab 

Dasar pertimbangan : 

Besamya jarak antara pemain dan penonton akan berpengaruh pada 

suasana yang diciptakan. 

Faktor penentu 

- persyaratan pandang obyek je1as 16 m 

- pembukaan stage 

-pengaruh pembukaan stage terhadap perubahan suasana hubungan 

antara stage dan ruang audience terletak pada pembukaan stage. 

Besamya pembukaan ini akan berpengaruh terhadap : 

- besamya kontak visual penonton terdepan terhadap site. 

- jumlah penonton yang tercakup dalam zone akrab. 

Kedua hal tersebut diatas akan berpengaruh terhadap suasana yang 

diciptakan. Dengan mengasumsikanjumlah penonton tetap, maka 

Pengaruh tingkat pembukaan stage terhadap suasana yang 

diciptakan adalah seperti terlihat pada tabel berikut : 
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Tingkat Pembukaan 
Pengaruh Suasana 

stage 

• Kontak visual penonton 

terdepan rendah 
• Ka]...-u• Jwnlah penonton pada 
• khidmadzone akrab sedikit/ 

terbatas 

q,T~ 

•	 Kontak visual penonton 

cuJ,.-up • Kalm 

•	 Jwnlah penonton pada • Khidmad 

zone akrab/scdang 

•	 Kontak visual pcnonlon 

Icrdcpan bcsar I • Akrab 

•	 JumJah pcnonton pada 

zone akrab bcsar 

~T,A(3E. 

•	 Konlak visual pcnonton 

tcrdcpan maksimal I • Akrab 

•	 Jumlah penonton pada 

zone akrab maksimal 

Gambar 5.6. Pengaruh Tingkat Pembukaan Stage Terhadap Suasana 
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Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa semakin besar tingkat 

pembukaan stage, kontak pemain dan penonton terdepan dan 

jumlah area zone akrab semakin besar atau luas. Hal ini berarti 

semakin besar pembukaan stage semakin mendukung terciptanya 

suasana akrab, dan semakin kecil pembukaan stage akan 

mendukung terpenuhinya suasana khidmad. 

Jadi, untuk memenuhi tuntutan suasana yang berlainan dalam satu 

wadah diperlukan pengaturan atau pembukaan tingkat pembukaan 

stage. Untuk itu dimungkinkan untuk pengaturan pembukaan. 

Stage dengan dinding yang bersifat moveable. 
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5.7.5. Analisa Tata Letak Stage dan Ruang Audience Atas Dasar 

fleksibelitas Penggunaan Ruang Terbadap Perubaban Orientasi I 

Arab Pandang. 

Penggunaan ruang untuk suasana 
khidmad 
Persyaratan ruang : 
•	 Stage didalarn 
•	 Pola satu arah pandang 
•	 Terdapatjarak antara stage dan 

ruang audience 

Penggunaan ruang uantuk suasana 
khidmat 
Persyaratan ruang : 
•	 Stage terbuka dua sisi 
•	 Orientasi dua arah berlawanan 
•	 Terdapat jarak antara stage dan 

penonton terdepan 
•	 Stage moveable 
•	 Sebagian audience moveable 

.; fttAI-I 
Penggunaan ruang untuk suasana 
akrab 
Persyaratan ruang : 
•	 Stage terbuka tiga sisi 

./ •	 Stage bersifat ekspansibel dapat 
diperluas kearah audience 

•	 Audience dapat diperluas kearah 
stage 

•	 Diperlukan dinding pembatas 
stage yang moveable 

~ ,Af\,AH 
Penggumtan ruang untuk suasana 
akrab 
Persyaratan ruang : 
• Stage terbuka penuh 
•	 Audience bisa diperluas kearah 

stage 
•	 Stage bisa diperluas kearah 

audience 
•	 Letak stage ditengah 
•	 Stage dan audience moveable 
•	 Orientasi arah pandang mendekati 

ootimasi 2- 4 arah. 

1 .AflAH 

). 

{Goo t--1 
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5.7.6. Berdasarkan pada faktor-faktor tersebut maka imajinasi bentuk 

fleksibelitasnya terletak pada : 

1. Penyelesian tata stage 

a.	 Stage memiliki sifat ekspansibilitas dalam arti, bila diperluas 

atau dipersempit yaitu dengan menggunakan stage moveable 

dan stage permanen. 

sifat ekspansibilitas stage 

~ ~,A~iptl~I'\\~" ~ ~1:.iJ[!41:~::~~~-:...·':,::;~~'t''\%~~:-:-:::~1~ 

M~l,'

e."
~ 

~':'\~~,,\,«. 

Gambar 5.7. Ekspansibilitas Stage 

b.	 Stage memiliki sifat konvertabilitas dalam arti bila diubah 

tingkat pernbukaan stage bisa dibuka sebagian atau 

keseluruhan. 

sifat konvertabilitas stage 

G.T~ ~~IC.A 

1~ 
"~~VkA 
~ :!:J ,Anp,tt 

~AOO' ~l?VIcp.. 

WUH(~

Af¥*t) 

Gambar 5.8. Konvertibilitas Stage 

f, 
----~. 
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c. Stage memiliki sifat moveable dalam arti kedudukan stage bisa 

berubah atau bergeser posisinya terhadap audience, yaitu bisa 

disisi atau ditengah-tengah audience 

Sifat stage moveable 

Gambar 5.9. Stage Moveable 

2. Penyelesaian Ruang Audience 

a. Tempat duduk penonton mempunyai sifat ekspansibilitas, 

dalam arti dapat diperluas atau dipersempit, kearah stage 

dengan mengunakan sebagian tempat duduk penonton bersifat 

moveable. 

sifat ekspansibilitas tempat duduk 

A1 AJDI~ 
N~\... 

D..).. AWf~NC& 
t:>1~\)J,A.b 
MIl-.AH 
,"\A~ 

I I:'
 

Gambar 5.10. Ekspansibilitas Tempat Duduk 
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b. Tempat duduk penonton sebagian bersifat moveable dalam arti 

dapat dirubah posisinya sehingga hampir mengelilingi stage 

( berbentuk arena ) 

sifat moveabilitas tempat dudule. 

8ur~ '::lA\JG
~CV~M ~~. 

~~~ 

Gambar 1.11. Moveabilitas Tempat Duduk 

5.8. Konsep Bentuk Ruang 

Dasar pertimbangan 

- bentuk pola pementasan yang dihasilkan dari sisi sifat dan tuntutan 

penghayatannya 

- mendukung pengungkapan flcksibilitas layout, stagc dan audience 

- pengungkapan bentuk ruang yang memenuhi persyaratan visual dan 

auditif 

a. Denah dasar ruang..Qementasan 

O~I<. \?\OP.tJIP ~1w"(}A-"A~ A!'lD.bT 
1)p,f\.I "(I)~TIfft>."" b~T,A..s. .Af1.A)A 
,"vI>\J T~«P.t-IVoT~~ -Hoet.! s.tN T,A\.. 

- 5u,.,A AKIe~ T -rufll1\.J'P-tJ ?£\1.c;Yfl<f'lt' .. 
\P.N A~.,.II'o(. 'Gr~T' ~ltJ .. 
Pt>fl.tl.N ~p..;r,Al>rtJ'<p ~CHO 
t-t.vTT~R. I>p~ Pe-V\A~f"AATA}J 
l7I~tJv r~GATp.s. ~.vIlp.(j;,Af 
~~i"1Vrt I1vrV'(f, 

~lX.J~(# ~~'~Il.i\,0.; -O\Jfl7>s 
ll.r,o.~ ~A'" ,A1J:>1~J'JC:e. ~ 
f\;flv~P.N ~ P, <0 ~ 
~\,IA.;,AtJA "(PlNCP \)IClrTA~rJ. 

Gambar 5.12. Denah Dasar Ruang Pementasan 
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b. Pengaturan tata letak stage dan ruang audience 

Al 1. Revolving stage and audience 

Fleksibilitas layout stage perubahan orientasi /arah pandang 

mempunyai implikasi pada bagaimana cara mengatur / merubah lay 

out stage dan ruang audience, sehingga dipenuhi kedua pola hasil 

optimasi tersebut diatas. 

Dan hasil poJa arah pandang di dapatkan 2 pola yang berbeda secara 

prinsipil didalam, letak stage terhadap ruang audience (ditengah dan 

ditepi) serta ada / tidaknya back drop 

Dengan adanya perbedaan tersebut, untuk dapat menampungnya 

daJan satu wadah diperJukan perubahan / pengaturan. Perubahan 

tersebut terutama perubahan letak stage dan tengah menjadi di sisi / 

di tepi. 

S1 ~.ww~W&O
 
D'pe;.~ ~ I \ \ 

MDVfi..A~~ 
~TA~ \f?- \-.\N~~~ 

Gambar 5.13. Revolving Stage And Audience 

Perubahan latak stage dan audience, dengan cara diputar secara 

bersama-bersama sehingga kedudukan stage ditengah / ditepi. 

Audience terbagi menjadi dua masing-masing dengan permanen 

seat. 
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Altenatif ke n. 

~T~ '(.At-!G1 
~-r 1\){lJ.JN
NticI1<" 

Gambar 5.14. Moveable Stage dan Seat Parsial 

Perubahan letak stage dilakukan dengan cara pergeseran posisi dari 

tepi ketengah atau sebaliknya, dengan mengunakan moveable stage 

dan seat secara parsial 

Altenatif III 

V;\{tl;\l?[l7. WAqo~ 

QTAG& 

Gambar 5. 15. Stage Wagon dan Seat Wagon 

perubahan dengan melalui pergeseran / translasi dengan 

menggunakan stage wagon dan seat wagon. 
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5.9. Pendekatan Elemen Pembentuk Ruang 

Elemen pembentuk ruang (dinding, langit-Iangit, dan lantai ) 

memberikan kondisi mendengar yang baik temtama dalam mang 

audience. 

- Hams ada kekerasan suara yang cukup didalam mang perge.l~ran 

- SuaraJ energi bunyi terdistribusikan secara merata kepada penonton. 

- Menghindari adanya pemusatan bunyi yang menimbulkan kondisi 

mendengar yang tidak seimbang 

- Menghindari adanya bayangan bunyi 

Hal-hal tersebut diatas sebagai dasar dalam menentukan bentuk mang 

pergelaran. 

5.9.1 Batas - Batas Kenikmatan Pandang (visual). 

a. Persyaratan pandang (sudut pandang mata diam) 

sudut pandang datar penglihatan, tanpa gerak mata. Kurang 

lebih 40 derajat. Sudut pandang inipun tidak dengan 

mengelengkan kepala atau badan. 

{,UOUT~~~ 
MATP Olt'ot-l! 

Gambar 5. 16 Sudut Pandang Mata Diam 

b.	 Posisi Penonton Terdepan. 

Sebagai pertimbangan tcrhadap tempat duduk paling depan 

dan samping tapi masih dalam batas nikmat menonton. 
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sudut datar, terhadap garis pusat dengan objek diatas sudut 

arah pandang 60 derajat. 

I
 
I
 
I 
I 
I 
I 
I 

~I'I r~F-
I \OV "
I ' 

AU~1"CG ~ ~T 

Gambar 5.17. Posisi Penonton Terdepan 

sudut pandang datar terhadap layar (letak balakang) arah 

menyilangjuga sebesar 60 derajat 
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I
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AuoU;;tJ~ '0 

GambaI' 5.18. Sudul Pandang Datar Terhadap Layar Arah Menyilang 

.c. Area Pengamatan Horisontal. 

l-rloo~-"r1000\l=-
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I 

Gambar 5.19. Area Pengamatan HOJ;sontal 
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d. Sudut pandang terhadap arah pergelaran 

Gambar 5.20. Sudut Pandang Terhadap Arab Pagelaran 

5.9.2. Pendekatan Visualisasi Ruang Penonton. 

a. Batas - batas dan persyaratan kenikmatan visual 

1. Jarak pentas ke penonton terjauh. 

- Untuk dapat melihat gerakan keeil dengan ekspresi, max = 

25 m. 

- Untuk melihat pertunjukan seeara global antara 32 - 36 m. 

- Sehinggn dinmbil jnrnk pentas ke penonton terjnuh = 30 m. 

lLThmenuhinya syarat garis penglihatan (Sihgt Line> 

yaitu : garis yang menghubungkan titik pada panggung dengan 

titik mata penonton. Maksudnya agar dalam menikmati 

pementasan tidak terganggu serta leluasa dalam melihat ke
 

arah panggung.
 

beberapa patokan perlu diperhatikan :
 

a = Jarak dari titik mata penonton dideretan terdepan ke stage.
 

( 5 - 5,33 In ) 
i 
I 
~ i . 

b = Jarak antara bidang vokal ke mata di deretan terdepan. 
!' 

(0,15 - 0,20 m). 

e = Lebar tiap garis. ( 0,08 - 0,90 ) 
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1.15 _1.20 rn 

b------
·t: .1-_--==3:....:--,I·u. ~_ul._ 

Gambar 5.21. Terpenuhinya Syarat Garis Penglihatan 

5. 9 3. Kejelasan Memandang Gerakan 

Penonton menuntut adanya kejelasan memandang pertunjukan. 

Hal ini menyangkut hubungan antara penonton dengan pemain. 

Pada pertunjukan tunggal, gerakan penari I pemain berupa 

gerakan-gerakan kecil ataupun ekspresi muka dari pemain dapat 

dilihat oleh penonton. Sedangkan pada pertunjukan kelompok 

ataupun pada pertunjukan masal, dimana pemainnya dalam 

jwnlah yang banyak maka yang lebih dilihat adalah gerakan 

isyarat dan komposisi dari pergerakan pemain. Maka jarak 

pandang penonton terhadap pertunjukan menjadi pertimbangan 

pula. Persyaratan jarak pandang penonton terhadap / obyek 

pertunjukan : 

- Jarak pandang minimum terhadap panggung 5 meter 

- persyaratan jarak pandang estetis penonton untuk dapat 

melihat ekspresi muka dan pergerakan - pergerakan kecil 

yang nampak adalah <: 25 m 

- persyaratan jarak pandang estetis penonton untukdapat 

melihat gerakan isyarat dan komposisi pergerakan pemain 

adalah 32-36 m 

5. 9. 4. Sirkulasi Penonton 

Sirkulasi penonton pada ruang audience dituntut untuk 

memberikan kejelasan, langsung dan mengarahkan. 
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AI~~ ~ ·~~Als~ 

Gambar 5.22. Sirkulasi Penonton 

Dengan pertimbangan : 

- 250 orang penonton minimum satu pintu keluar . 

- Pintu keluar hams terbuka ke arah luar dan disesuaikan dengan 

kebutuhan berdasarkanjumlah pengunjung danjarak capainya. 

- Jalur sirkulasi disesuaikan dengan zone tempat duduk, dalam 

hubungannya kualitas arah pandang penonton ke stage. 

5. 9. 5.	 Kenikmatan Dengar Penonton 

Sumber suara berasal dari suara percakapan pemain, alunan 

musik / gamelan, maupun tembang / lagu dari pemain. 

Penonton berharap agar percakapan dan suara dari pertunjukan 

dapat didengar. Maka yang terpenting dalam suatu gedung 

pertunjukan adalah sistem suara dapat mendukung dialog 

ataupun musik/gamelannya. 

Kenikmatan mendengar berkaitan dengan 

- adanya suara-suara yang tidak dikehendaki 

- suara tidak terdistribusikan ke penonton. 

- Kekuatan bunyi / suara pemain yang tidak didengar oleh 

penonton 

Di dalam suatu pergelaran kenikmatan dengar penonton harus 

diwadahi antara lain dengan penyediaan akustik yang baik dan 

sempuma, dengan kekerasan yang cukup, distribusi suara yang 
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cukup merata, diusahakan bising dan getaran yang mengganggu 

diatasi. 

5.9.6. Kekerasan Suara 

Suara pemain bisa tidak terdengar oleh penonton hal ini 

disebabkan karena, suara pemain yang sangat lemah hingga 

tidak terdengar pada penonton yang duduk dibagian belakang . 

Hal ini dapat diatasi dengan beberapa cara, yaitu dengan cara 

pengaturan akustik yang mengunakan sistim penguat bunyi. 

- sumber bunyi /suara pemain dinaikkan agar sekuat mungkin 

terdengar oleh penonton, sehingga bunyi dapat diterima oleh 

penonton secara langsung. 
1-~" 

l-!- )a 
"l. 

Gambar 5.23. Kekerasan Suara 

- lantai tempat duduk penonton dibuat cukup miring, karena 

bunyi / suara lebih mudah diserap bila merambat melewati 

penonton dengan sudut datang miring. Hal ini sekaligus juga 

berfungsi untuk kenikmatan visual ( bebas pandang tanpa 

penghalang ) bagi penonton. 

5.9. 7. Difusi Bunyi 

Difusi bunyi merupakan difusi bunyi merupakan penyebaran 

bunyi. Difusi bunyi merupakan salah satu cara untuk 
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mendapatkan suara bunyi secara merata, sehingga suara yang 

terdengar seperti aslinya. 

Difusi bunyi / penyebaran bunyi diperoleh dengan cara 

( elemen-elemen bangunan yang ditonjolka~ langit-langit yang 

ditutup, dinding yang bergerigi, dekorasi yang menonjol , 

permukaan dinding yang bergerigi ). 

Selain menyediakan sifat akustik ruang yang positif seperti 

diatas, maka cacat akustik akustik yang besar pada beberapa 

bagian harus ditiadakan. 

5.9.7. 1 Gema 

Gema terjadi apabila bunyi/suara pemain dipantulkan 

oleh suatu permukaan yang jauh, sehingga bunyi yang 

didengar penonton tertunda cukup lama. Gema bisa 

terjadi disebabkan apabila dinding belakang 

berhadapan dengan sumber bunyilsuara pemain 

memantulkan bunyi. Gema merupakan pengulangan 

bunyi asli. 

~yW(;~ 
OIOP~ [LVAN&p.M' 

Gambar 5.24. Gema 
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5.9. 7. 2. Pemusatan Bunyi 

Pemusatan bunyi bisa disebabkan oleh 

pemantulan bunyi pada permukaan yang eekung. 

Distribusi penyebaran bunyi seeara tidak merata. 

·~MU~TAtJ 
G.U.A \'lJ:l 
16r(.,:J"ADI 

":(~N Q 

Gambar 2.25. Pemusatan Bunyi 

5.9. 7.3. Sumber-Sumber Bising 

Semua bunyi yang mengalihkan perhatian dan 

mengganggu konsentrasi dianggap sebagai bising. 

Sumber - sumber bising yang berpengaruh pada gedung 

pertunjukan adalah: 

- Sumber bising interior. yang berasal hentakan kaki 

penonton. suara pendingin ruangan. getaran alat 

mekanik seperti pompa. genzet. dsb. 

-	 Sumber bising eksterior. berdsal dari bagian luar 

bangunan seperti suara kendaraan bermotor. mobil. 

serta kegiatan-kegiatan lain diluar bangunan. 

5.9. 7. 4. Pengendalian Rising 

Pengendalian seeara ekonomis lebih ditekankan dengan 

eara pengorganisasian ruang. Ruang-ruang yang sifatnya 

menimbulkan kebisingan ditempatkan pada daerah 

(site) yang beIjauhan dengan daerah yang membutuhkan 

ketenangan. 
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5.10. Pendekatan Sistem Struktur 

Berdasarkan pertimbangan pertimbangan kegiatan yang terjadi 

didalamnya dan materi yang terwadahi serta adanya tuntutan sifat 

kegiatan pementasan dan aspek tuntutan bentuk arsitektur Iokal / 

tropis, serta tahan oleh pengaruh dari luar, yaitu: gempa, angin, 

kebakaran, memberikan kemungkinan sebagai berikut : 

- Menghindari kolom - kolom ditengah ruang, khususnya pada ruang 

pementasan.
 

Elemen struktur ikut mendukung sistem distribusi mekanikal.
 

elektrikal dan equipment.
 

- Sistem struktur akan mendukung karakter bangunan anggun. 

menarik, kokoh dan adaptif terhadap lingkungan sekitar.
 

Berdasarkan tuntutan sistem struktur yang akan digunakan pada wadah
 

ini, serta pertimbangkan mengenai aspek kemudahan pelaksanaan.
 

tingkat keawetan bahan, dan menciptakan keindahan serta mendukung
 

karakter bentuk. Dapat digunakan bahan sebagai berikut :
 

a. Bahan super struktur, digunakan beton bertulang. 

b. Bahan Sub Struktur, digunakan bahan beton bertulang, batu kali. 

c. Bahan struktur atap, digunakan rangka baja. 

5. 11. Pendekatan Sistim Utilitas
 

Sistem Utilitas pada gedung oertunjukan ini meliputi
 

5.11.1 Perlengkapan Pendukung Pementasan . 

a. Tata Lampu 

Pencahayaan buatan sangat dibutuhkan, karena auditorium 

tertutup disini, memerlukan cahaya sesuai dengan spesifik 

kegiatannya : 

I 
I

. I 
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- Pencahayaan umum (general lighting) 

- Lampu penerangan ruang auditorium, yang dinyalakan 

sebelum dan sesudah pementasan, serta istirahat bisa 

digunakan lampu pijar. 

- Lampu dengan wama merah pada pintu darurat pintu 

keluar sebaiknya dikombinasikan dengan batteray, 

untuk terus menyala bila listrik padam, juga lampu 

penerangan pada gang (aisle) berwama merah. 

- Lampu untuk dekorasi (interior) 

Pencahayaan Khusus. 

Khusus untuk mendukung penampilan pementasan 

dipanggung, misalnya : 

- Lampu dari langit - langit panggung atau dari samping. 

- Follow spot light dari bagian belakang ruang penonton 

Pengontrolan cahaya lampu dari ruang kontrol cahaya, 

antara lain untuk memberikan suasana (mood ). 

H 

~j"A<P~ 

.T 

H 2 

~c;. 

MA"D\

Gambar 5.26. Tata Lampu 

Spotlight A akan menerangi aktor pada bidang tepi 

pentas dengan sudut 55° dan kurang lebih 45° - 50° 

sudut melintang (x). 
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- Jika aktornya bergerak dari tepi, maka sudutnya akan 

berkurang. 

- Pada Q hanya 40° dan kurang lebih 35° sudut 

melintang (y). 

- Perlu diterangi / dilengkapi dengan penyinaran dari 

posisi B yang akan menerangi ruang Q dan R dengan 

sudut yang sama seperti spotlight pada posisi A tadi. 

- Demikian pula dengan posisi ruang dari R ke S dan S 

ke T yang diterangi oleh spotlight C dan D. 

- Spotlight A,B,C dan D memberikan kekuatan terang 

yang lebih dari spotlight A1 dan B 1. 

Sudut penyinaran pentas~ sudut datang cahaya tidak 

boleh kurang dari 30 ° ke garis pandangmata pemain 

tidak membuat sHau, serta tidak boleh melebihi dari 50°. 

Sudut yang terbaik adalah 35° - 55°. 

Untuk mencapai kenyaman cahaya (kuantitas cahaya) 

yang baik perlu diperhatikan antara lain :1) 

- Level Penerangan (lux) : 

- Kasar 100 lux (ruang terbuka) 

- Sedang 100 - 500 lux (ruang administrasi) 

- Halus 500 - 1000 lux. 

- Amat halus 1000 - 2000 lux. 

Untuk ruang aktivitas umum (pelayanan, service, dll) 

bisa memakai penyinaran alami, dengan memperhatikan 

Unsur - unsur bangunan yang mempengaruhi ~ 

- Ukuran lubang cahaya. 

- Lebar over stek. 

I ) Jhon Hancock Callender, Time Savers Standart for Architectural Design Data, Mc Graw Hill, 
1974, hal 945 
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- Faktor refleksi cahaya.
 

- Ukuran / volume ruang.
 

- Posisi masa bangunan terhadap pergerakan matahari.
 

- Out door desain condition.
 

b.	 Tata Suara. 

Dalam ruang pertunjukan seni pertunjukan, yang juga 

menampung seni pertunjukan modem, yang memakai alat

alat elektronik (guitar, listrik, keyboard, dll) terutama jika 

menginginkan efek tertentu diperlukan sistem penguat 

suara. 

Masalah yang timbul dalam penggunaan penguat suara 

adalah penggunaannya dalam ruang tertutup dengan 

sistem akustik yang telah direncanakan, yang berkaitan 

dengan aspek sistem penguat suara itu sendiri, antara 

lain: 

- Kualitas instrumen itu sendiri. 

- Perletakan loud speaker disesuaikan dengan dimensi 

ruangan dengan estitika yang akan ditampilkan. 

- Konstruksi bahan akustik. 

Perletakan dati pengeras suara ini akan dipilih sistem : 

-	 Terpusat (central system) 

Pada sistem ini, pengeras suara diletakkan atas 

sumber dan hanya terdapat pada satu posisi saja. Dalam 

hal ini pendengar dapat jelas mendengar sumber bunyi 

seolah olah sumber aslinya. 

Penerapan : pada ruang workshop 



86 

I 

·Low~ 
~l>'pc» 

• HGt1 fIl.eG 
/..oUO'~ 

Gambar 5.~7. Tata Suara Terpusat 

- Menyebar (distributed system) 

Pada sistem ini, beberapa pengeras suara diletakkan 

menyebar , tiap pengeras suara hanya menjangkau 

daerah tertentu. 

Penerapan : ruang pementasan. 

Gambar 5.28. Tata Suara Menyebar 

Sistem pengeras suara ini pada dasarnya lel'diri dari tiga 

bagian, yaitu : mikrophone, amplifier dan kontrol, loud 

speaker. 

-.l 

• 

~' 

Gambar 5.29. Penguat Tata Suara 

I 
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5.11.2. Elektrikal. 

a. Sistem instalasi listrik 
. -. -... 

Digunakan untuk penerangan bangunan didalam maupun 

diluar ( pada Malam hari) dan sebagai sumber energi 

bagi alat service dan perlengkapan bangunan lainnya. 

- Sumber utama daya listrik 

- PLN ( Perusahaan Listrik Negara) 

-Generator ( sebagai sumber daya cadangan ), dengan 

menggunakan sistem transfer otomatis. Dimana 

generator bekerja secara otomatis bila sumber listrik 

dari PLN terhenti. 
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Gambar 5.30. Sistem Operasional Generator 

b. Sistem Komunikasi. 

- Komunikasi ekstem 

- Memakai jaringan telephon PERUMTEL 

- Memakai hunting sistem pada STLO ( Sentral 

Telephone Langganan Otomatis ), dimana apabila 

. sambungan STLO utama sedang digunakan maka 

secara otomatis akan memanggil kesambungan lain 

yang tidak dipakai. 

Gambar 5.31. Sistem Operasional Komunikasi Intern 
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- Komunikasi intern. 

mengunakan intercome. sebagai hubungan komunikasi 

antar mango 

5.11.3. Air Bersih dan Kotor 

a.	 Instalasi air bersih 

- Sumber : 

- PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum ) 

- Deepwell. sebagai cadangan.

Gambar 5.32. Sistim Distribusi Air Bersih 

b.	 Instalasi Air Kotor 

- Berasal dan: dapur. lavatory. air hujan.
 

Tuntutan persyaratan :
 

- Kemiringan pemipaan.
 

Diberi lubang penghawaan untuk mengatasi gas 

pembuangan 
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Gambar 5.33. Sistem Distribusi Air Kotor 
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c.	 Instalasi fire protection 

- Jenis yang digunakan adalah sistem sentral dan unit. 

- Jenis dry chemical, untuk ruang-ruang pementasan 

ruang tertutup, dimana mengunakan bahan-bahan 

akustik yang mudah terbakar. Ditempatkan per unit 

dan mudah dijangkau. 

-	 Fire hydrant sebagai sistem sentral ( pembahasan air 

bersih), dimana penempatannya mudah dilihat dan 

dijangkau. 

5.11. 4. Instalasi Pengkondisian Udara (Ae) 

- Sistem AC yang digunakan untuk ruang 

pementasan tertutup berupa sistem sentral, 

sedangkan untuk pengelolaan dan penelitian 

berupa sistem unit. 

- Perencanaan pergerakan udara bersih disalurkan 

melalui plafond (inlet) dan outlet daTi bawah 

( lantai pada daerah penonton ). 
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Gambar 5.34. Sistem Distribusi Udara (AC) 

5.11.5. Instalasi Penangkal Petir 

Hal-hal yang perlu diketahui/diperhatikan dalam 

pemasangan penangkal petir ini, ialah ; 
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- Terletak dibidang paling atas dari pada suatu 

bangunan. 

- Penangkal petir hams eukup kaku dalam pengaruh 

tiupan angin. 

-Penangkal petir dihubungkan kebawah (tanah) 

melalui 'arde' dimana arde tersebut harns meneapai 

permukaan tanah (air tanah) terendah pada waktu 

musim kemarau. 

-kabel yang digunakan adalah kawat baja. 

Dari ketentuan - ketentuan diatas maka sistem penangkal 

petir ini menggunakan sistem Faraday, sistem ini 

menggunakan jaringan tiang - tiang keeil yang dipasang 

diatas atap. Tinggi tiang ini tidak boleh melebihi dari 60 

em. 

5.12. Analisa Penampilan Bangunan 

Pendekatan penampilan bangunan di dasarkan dari lingkungan, 

bangunan yang sudah ada serta mempertimbangkan aspek 

kesejarahannya. 

Penampilan bangunan mewujudkan sebagai fasilitas kebudayaan. 

Bangunan rumah tinggal di daerah sekitar site banyak berlagam 

Indisehe, perwujudan indiehe tersebut tampak pada : 

- adanya arsitek1ur dengan pelingkup dinding, dan penggunaan 

sejumlah penebalan diding serta ornamen pada bagian-bagian 

yang dikuatkan 

- Adanya pengunaan sejumlah ornamen khas indische 

Dengan mempertimbangkan aspek kesejarahannya dan 

menyesuaikan lingkungan sekitar dan kesinambungan historis, 

penampilan bangunan diarahkan bemafaskan indiche. 


