
BAB VI
 

KONSEP DASAR
 

PERENCANAANDANPERANCANGAN
 

6.1.Konsep Perencanaan 

a. Ploting kelompok kegiatan ke tapak 

Kelornpok kegiatan dengan tingkat kebutuhan dan ketenangan 

ditempatkan pada site sesuai dengan tingkat intensitas site yang di dapat 

dari analisis kebisingan. 

b. Pencapaian ketapak 

Berdasarkanjenis sirkulasi lalu lintas rnenuju tapak di dapat pencapaian 

utama dari jalan kornplek Polisi Y. Sudarso, sedangkan pencapaian 

sekunder dari utara site yaitu jalan Trirno. 
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Gambar 6. 1. Pcncapaian Kctapak dan Ploting Tapak 

6.2. Konsep Perancangan Ruang 

6.2.1. Macam Ruang 

Macam mang yang dibutuhkan untuk mewadahi kegiatan adalah : 

- Ruang untuk kebutuhan umum 

- Ruang untuk kegiatan pentas 
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- Ruang untuk kegiatan teknis tata pangung 

- Ruang untuk latihan 

- Ruang kegiatan pengunj ung 

6.2.2. Pengelompokan Ruang 

- Kelompok ruang pengunjung 

- Kelompok ruang pementasan 

- Kelompok ruang perlengkapan 

- Kelompok pengelola 

- Kelompok penunjang 

6.2.3. Pola Tata Ruang 

6.3. Konsep Penampilan Bangunan 

- Adanya arsitektur dengan pe\ingkup dinding, dan penggunaan sejum\ah 

penebalan dinding serta ornamen pada bagian-bagian yang ditonjolkan 

- adanya penggunaan sejumlah ornamentasi khas indische, dengan 

memadukan beberapa e\emen Eropa. 

6.4. KonSelJ Sistem Struktur 

Sistem struktur yang dapat digunakan adalah : 

Bahan super struktur: beton bertulang 

Bahan sub struktur digunakan bahan beton bertulang ,batu kali 

Bahan struktur atap : rangka baja 
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6.5. Konsep Tata Ruang Dalam 

Dari beberapa altematifpemilihan bentuk stage didepan (bab v), dibuat 

pembobotan nilai sebagai berikut : 

INd···'·.····· ····•··•· ••• ··.•·• ••·•• ···KR.l3TERtA········ ························I·.···BOnOT.·••• t.···· ·········aru····...lalm: 

31. I Efisiensi Penggunaan Ruang 4 3 3 
1212 12 

2. I Kesederhanaan Sistem Mekanik 4 2 33 
912 6 

3. I Efisiensi waktu Pengaturan 2 344 
128Perubahan 16 

. 4. I Kestabilan Posisi 34 3 
3 34 

5. I Penyesuaian terhadap Persyarat-an I 3 3 33 
Ruang 9 99 

4 26. I Kemudahan Penyesuaian I 3 3 
12Terhadap Alrnstik 69 
50 51Jumlah 62 

Tabel 6.1. Pembobotan Altematif Bentuk Stage 

Dari hasil pembobotan nilai diatas didapatkan kesimpulan altematif satu (1) 

6.6. Konsep Bentuk Ruang Pergelaran 

Sentuk ruang pertunjukan memberikan persyaratan kondisi mendengar yang 

baik dengan cara : 

- menghindari banyaknya bidang-bidang sejajar antara langit-langit, dinding 

dan lantai 

- menghindari bidang-bidang cekung yang dapat menimbulkan pemusatan 

bunyi. 

- pengunaan bahan-bahan pemantul dan menyerap bunyi sebagi akustik ruang 

6.7. Konsep Sisttim Utilitas 

a. perlengkapan pendukung pementasan 

1. Tata Lampu 

- Pencahayaan Umum : 

Lampu penerangan ruang auditorium, yang dinyalakan sebelum dan 

sesudah pementasan digunakan lampu pijar dan TL 
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- Pencahayaan Khusus
 

- Untuk mendukung pementasan di stage ,digunakan :
 

- spot light dari langit-Iangit panggung atau samping
 

- strobo light dari bagian belakang ruang penonton
 

2. Tata Suara
 

-Ternusat (central system)
 

digunakan pada ruang work shop
 

- Menyebar (distributed system)
 

digunakan pada ruang-ruang pementasan.
 

b. Elektrikal 

1. Instalasi Listrik
 

- Surnber utama : PLN
 

- Cadangan : generator,transfer otomatis
 

2. Sistim Komunikasi 

- Komunikasi ekstern 

mengunakan jaringan tdephone PERUMTEL dengan memakai 

hunting sistem pada STLO 

- Komunikasi intern
 

Memakai intercom untuk hubungan antar ruang
 

c. Ail' Bersih dan Kulur 

1.	 Instalasi Air Bersih
 

- sumber:
 

- PDAM dan deepwell
 

2.	 Instalasi Air Kotor 

- Air limbah dibuang ke septick tank dan peresapan 

- Air kotor dan air hujan dibuang kesaluran terbuka atau tertutup untuk 

selanjutnya keriol kota 

3. Fire Protection
 

- Jenis yang digunakan adalah sistem sentral dan unit
 

- Jenis unit ditempatkan pada ruang pementasan tertutup
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d. Instalasi Pengkondisian Udara 

- Untuk ruang pementasan tertututp mengunakan sistim AC sentral 

- Untuk ruang lainnya digunakan AC unit 

e. PenangkalPetir 

- Digunakan sistim Faraday 
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