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ANALISIS
 

Pq4q bqb ini mengu[qs tentqng qnq!isq qspek pembentukqn interqksi sosiq[ 4qri 4erqiqt 

(ormq[itqs hqs(er ilmu 4qn Auktuqsi kegiqtqn pq4q pq4epokqn 4q[qng, 4engqn memq4ukqn 

4qtq-4q1:q (enomenq yqng 4i 4qpqt 4engqn teori pembentukqn interqksi sosiq[ untuk 

men4qpqtkqn q[qsqn-q[qsqn 4qn pertimbngqn yqng mempengqruhi kotJsep perqncqngqn yqng 

q4q pq4q bqb se!qnjutnyq 

3.1. Tinjauan lokasi 

Dalarn pemilihan lokasi padepokan dalang ini adalah sesuai dengan tujuan 

bahwa dalang merupakan guru masyarakat atau provokator kebudayaan dan bangunan 

dapat digunakan menjadi sebagai tempat kegiatan komunal (interaksi sosial) 

masyarakat yang mana memiliki berbagai macam latar belakang sosial untuk 

menunjang kejelian dalang dalarn kreatifitas dalarn seninya. 

Dari kriteria·kriteria yang sudah terlampir pada bab sebelumnya dimaksudkan 

untuk menciptakan lingkungan seni pada masyarakat khususnya wayang atau kesenian 

yang lain pada umumnya, dan hal tersebut memunculkan suatu asimilasi atupun 

akulturasi antar dalang dan masyarakal yan!?; mana akan menjadi bahan kreatifitas 

dalang sebagai pelestari kesenian daerah. 

3.1.1. Pemilihan Daerah lokasi 

Dengan alasan karakteristik daerah Istimewa Jogjakarta yang cocok untuk 

perkembangan pendidikan dan kebudayaan, dibandingkan dengan kota-kota lain di 

Jawa, maka daerah Jogjakarta lah yang tepat sebagai lokasi padepokan dalang. Berikut 

ini adalah alasan-alasan, karakteristik Daerah Istimewa Jogjakarta, antara lain sebagai 

berikut: 
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peta Jogjakarta.
 

1.	 Masyarakat Kota Jogyakarta mempunyai karakteristik yang khas. Hubungan 

antarindividu kelihatan masih sangat erat Masyarakat Jogyakarta masih 

mengenal budaya 'unggah-ungguh' sebagai warisan dari Keraton Jogyakarta. 

Dalam bergaul dengan masyarakat pendatang pun mereka selalu menerapkan 

unggah-ungguh itu untuk dapat mengetahui status sosial ekonomi orang yang 

diajak berbicara. Pendatang yang bermukim di Jogyakarta pun terpengaruh o1eh 

budayaJogyakartailli 

2.	 Sebagai kota Pendidikan atau Pelajar , saat sekarang ini Jogyakarta karena 

memang ada sejarahnya dan didukung oleh masyarakat dan fasilitas sekolah

sekolah unggul Jogyakarta sebagai kota pelajar yaitu 70 % mahasiswa yang 

l1<'lajar di berbagai perguruan tinggi di JOJITakarta yaitu sekitar 102.000 oranp; 

atau 7,3 % dari total penduduk perkotaan berasal dari luar propinsi D.I. 

Jogyakartai dan hampir semuanya tinggal di daerah perkotaan Jogyakarta. 

Jogyakarta mempunyai citra sebagai tempat ideal untuk bennukim yang 

disebabkan oleh pola hidup masyarakat Jogyakarta yang masih kuat memegang 

tradisi namun amat terbuka dan mampu berakul-turasi dengan budaya baru 

yang dibawa oleh kaum pendatang. 

3.	 Kelompok-kelompok sosial yang berkembang di Jogyakarta lebih banyak pada 

bidang pendidikan dan sosial budaya, sesuai dengan keuni-kan Jogyakarta 

sebagai kota pendidikan dan budaya. Banyak ditemui kelompok-kelompok studi 

mahasiswa yang bertebaran di setiap universitas. Kelompok-kelompok studi 

tersebut membicarakan dari masalah ekonomi kemasyarakatan, kesenian, 
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kebudayaan hingga ke masalah politik. Kelompok-kelompok budaya juga 

berkembang salah satu indikatomya adalah mudahnya ditemui kelompok

kelompok teater seperti ITRY, Garasi. Kanvas, dll Kelompok-kelompok seniman 

juga berkembang seperti Komunitas Angkringan,Komunitas Pengamen Jalanan 

Malioboro, Komunitas Girli, dll 

4.	 Heterogenitas masyarakat Jogyakarta ini juga terlihat pada pembagian kelas 

sosial di dalam masyarakat, seperti wong eilik (orang keeil), yang terdiri dari 

sebagian besar massa petani dan mereka yang berpendapatan rendah di kota, 

kaum priyayi yang di dalamnya termasuk kaum pegawai dan orang-orang 

.intelektual	 dan kaum ningrat (ndara). Dari sisi kepereayaan atau agama yang 

dianut, heterogenitas tersebut dapat dijumpai dalam hal seperti, kaum priyayi 

tradisional hampir se-Iuruhnya dianggap Jawa Kejawen, walaupun mereka 

seeara resmi mengakui Islam. Di sisi lain dijumpai kaum santri berusaha untuk 

mengatur hidup mereka menurut aturan-aturan agama Islam. Pada saat ini 

orang santri terdapat dalam segala lapisan masyarakat, mereka biasanya 

tennasuk pedagang dan usahawan Kedudukan kaum santri ini biasanya lebih 

tinggi dibanding wong eilik tetapi lebih rendah dari kaum priyayi. 

3.1.2. Pemilihan lokasi site 

Saat ini area perkotaan di Propinsi Daerah Tstimewa J0eYakarta meneakup 

daerah seluas 470 kilometer persegi, 14,75 % dari total luas DIJ (3186 km persegi); 

daerah ini dikenal sebagai daerah perkotaan Daerah Istirnewa Jogyakarta. Daerah 

perkotaan ini meliputi Kotamadya Jogyakarta, Wates, Wonosari, Bantul dan Sleman. 

Sedangkan area perkotaan yang melingkupi Kota Jogyakarta dan sekitamya 

adalah area perkotaan yang paling eepat pertumbuhan-nya serta merupakan area 

perkotaan terbesar, meneakup 61% dari total perkotaan di DJ. Jogyakarta, jauh melebihi 

batas admirtistrasi kotamadya Jogyakarta yang hanya seluas 32,5 kilometer persegi dan 

area ini dikenal sebagai daerah perkotaan Jogyakarta. Dari alasan tersebut maka 

Kotamadya Jogjakarta terpilih sebagai lokasi padepokan 

Jika dilihat dari 5 jenis ekosistem yang ada, maka perkotaan Jogyakarta termasuk 

dalam kategori ekosistem buatan. Ekosistem buatan perkotaan Jogyakarta dapat 
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Tabe17
 
Kebutuhan ruang
 

1. Fasilitas Pendidikan 

no Jenis Kegiatan Aswnsi kebutuhan ruang Pengelompokan 
ruang 

1 Pendidikan 

• Ruang kelas teori 
- Klas tingkatI 
- Kelas tingkat IT 
- Kelas tingkat ill 

• Ruang praktek 
- di dalam ruang 
- di luar ruang 

• R Pertemuan alau Seminar 
I 

Penciptaan interaksi 
di dalam padepokan 
dalang 

2 Kantor 

• R staf administrasi pengelola 
- Staff pengurus 
- Staff tata usaha 

• Stat edukatif atau pembimbing 
• R Tamu 
• R Pemimpin 
• R Rapat 
• Lobbi / hall * (multi fungsi) 
• Pondokan siswa 
• Pondoan Guru 

4 Keperpustakan 

• RBaca umum 
• R Diskusi 
• R Administrasi 
• R Audio 
• R penyimpanan buku dan album foto 
• R baca 
• R Pengelola 
• Gudang 
• Parkir 

Utilitas 

• RPenjaga 
• R pengadaan air 
• Lavatori umum 
• R perlengkapan mekanikal . 
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2. Fasilitas Masyarakat Umum 

6 Fasilitas umum 

• Multi media 
- R. Siaran Radio 
- R. Bagian Penerbitan 

• Galery 
- R. Pamer 
- Gudang 

• Cafetaria / kantin 
• Openspace 

Penciptaan interaksi 
sosial antara 
pengguna padepokan. 

3.3.2. Besaran ruang 

Dari analisa asumsi kebutuhan ruang dan jumlah pengguna, maka diperoleh 

besaran ruang sebagai berikut : 

Tabe18
 
Analisa besaran ruang
 

Kelompok Kebutuhan 
Kapasitas 

Asumsi 
luasan 

Jumlah 
Luas 
total 

ruang ruang pengguna 
(m2) 

(m2) 

1. Fasilitas Pendidikan 
Klas teori tingkat 
I,n,ill 

Asumsij@ kelas 
30or~ 

39 3 117 

Wiraswara 16 2 36 
Ruang praktek Karawitan 80 2 160 

PendidJkan 
Klas teori praktek 

Sabetan 
Asumsi/@ kelas 
30or~ 

36 

81 

2 

2 

72 

162 

Toilet 4 4 32 
R. Rapat Asumsi 15 org 20 1 20 
R. Seminar Asumsi 200 org 256 1 256 

Asumsi 

R. administrasi 
pengelola 

pengurus inti 3 
org & tenaga 
non edukatif 4 

42 1 42 

or~ 

Kantor 

R. staff 
pembimbin~ 

R. Tamu 

Asumsi guru 12 
or~ 

Asumsi80rg 

225 

9 

1 

1 

225 

,9 

Lobbi/hall * 120 1 120 
R. Pimpinan Asumsi30rg 9 1 9 
R. rapat Asumsi 10 org 30 1 30 

I Pondoan Guru 179 
Pondoan siswa 220 

Perpustakaan R.baca umum Asumsi 40 org 430 1 430 
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Rbaca Asumsi 300rg 400 1 400 II 

I 
R simpan buku 

5 buah almari 
untuk 200 buku 

12 

Ruang 
penyimpanan 
albumfoto 

9 almari 16 
62 

Ruang 
penyimpanan 9 1 
peralatan video 
Gudang 25 1 
R pengelola Asumsi60rg 18 1 38 

RPenjaga 20 6 120 
Rlistrik Asumsi 9 1 9 

Utilitas R pengadaan air Asumsi 12 1 12 
Lavatori umum 20 6 120 
R perlengkapan 
mekanikal 

Asumsi 60 1 60 

2. Fasiltas umum 

R Penyiaran 62 1 62 

Multimedia Asumsi 150 org 210 1 210 
R Penerbitan 40 1 40 

_G~lery ,._

R koleksi 1500 
Gudang 
Warung makan 
/kafetaria 

Asumsi 20 org 90 2 180 

Toko sovenir Asumsi 2 toko 25 6 150 
Gudangumum 27 4 108 

Jumlah 5596 

Tabel9
 
Macam kelompok ruang pada padepokan dalang
 

KELOMPOK RUANG BESARAN RUANG 
Ruang Pendidikan 687m2 

Ruang Perkantoran 1228m2 

, Ruang Perpustakaan 931m2 

Ruang utilitas 321m2 

Ruang Fasilitas umum 2250m2 

Jumlah 5596m2 
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Luasan total bangunan sudah didapat dengan asumsi penambahan luas bangunan 

adalah 40%-60%. Untuk mencocokan apakah site mampu mewadahi kebutuhan ruang 

ditambah ketentuan BC, dapat diperhitungkan sebagai berikut : 

• Luasan site : 20000 m2 

• Luasan ruang : 5596 m2 

• Ketentuan BC: 50% x 20000 = 10000 m2 

• Luas ruang + ketentuan BC = 5596 +10000 = 15596 m2 

Jadi luas lahan yang dibutuhkan adalah sekitar 15596 m2 luasan site tersedia adalah 

berukuran 20000 m2, maka site sudah cukup untuk menampung kebutuhan ruang yang 

diperlukan. 

3.3.3. Variasi ruang sesuai kegiatan 

Variasi kcgiatan pada tapak bangunan mengakibatkan kebutuhan ruang yang 

berbeda-beda, dibawah ini tabel macam kegiatan yang dapat diwadahi ruang sesuai 

dengan pelingkupnya dibagi atas ruang dengan pembatas bidang keras (hard edges) 

ataupun lunak bidang (soft edges), ruang yang dibatasi oleh pembatas lunak lebih 

berkarakter informal dan rekreatif. Dan juga sesuai dengan orientasi ruang, dapat dibagi 

atas ruang yang berorientasi ke dalam, ruang yang berorientasi keluar. 

Tabell0
 
Variasi ketertutupan ruallg
 

Tertutup (hard edges) 
(berd:inding dan beratap) 

Terbuka tertutup (soft edges) 
(beratap tidak berdinding) 

Terbuka 
(tal< berdinding dan tak beratap) 

- Ruang kclas 
- Ruang galeri 
- Gudang 
- Perpus 

Ruang yang 
memerlukan privasi, 
dll. 

- Ruang penLas 
-Hall 
- Ruang latihan 
- Gazebo 
- Ruang publik 
- Dll 

- Ruang terbuka 
- Parkiran 
- Ruang pentas 
- Ruang publik 
- dll 
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3.4. Hubungan Ruang 

Untuk dapat memudahkan dalam pengaturan tata letak ruang pada masing

masing kelompok ruang dan menentukan karakter kontak sosial yang terjadi, berikut ini 

akan di tampilkan hubungan ruang menurut kelompok masing-masing. 

3.4.1. Hubungan Ruang dalam Kelompok Ruang 

3.4.1.1. Hubungan kelompok pendidikan 

Ruang-ruang pendidikan ini diupayakan saling berdekatan dan dapat berhubungan 

erat antara ruang satu dengan yang lain, karena akan dapat menimbulkan interaksi 

antara rnereka, yang mana berbeda tingkatan (kelas), pada ruang-ruang trasisi. Penataan 

ruang-ruang belajar teod dan praktek atau latihan dipisahkan menurut kesan publik 

dan privat. Ruang-ruang belajar pada lantai 2, khusus untuk fasilitas pendidikan pada 

padepokan saja, memberikan suasana yang privat dalam suasana belajar mengajar dan 

ruang-ruang latihan atau praktek pada lantai 1 yang mana dapat langsung berhubungan 

ruang-ruang umum (fasilitas umum). 

bersifat Privat. Bersifat Publik. 

IR. Kelas Teori r'1----- 1R. KIas Praktek II ..... ... 
I , 
I 

... 
..... 

I R. Seminar 
I "I 

II I Hall/ lobby 

Lantai2 Lantai 1 

Keterangan 
- :dekat 
- - - :Sedang 
.......... :Iauh
 

3.4.1.2. Hubun~an Kelompok Ruang Perkantoran 

Ruang-ruang dalam kelompok perkantoran merniliki hubungan yang erat satu 

sama yang lainnya, karena antara staff kantor saling ketergantungan dan pada 

kelompok ruang ini akan memungkinkan terjadinya interaksi antara pengguna 

padepokan yang lain, baik itu siswa masyarakat urnum. 

B.III-13 



R. Administrasi 
pengelola 

RPimpinan 

-

.......... 

(j! .JL '1J I 

Keterangan 
:dekat 
:Sedang 
:Jauh 

3.4.1.3. Hubungan Kelompok Ruang Perpustakaan 

Perpustakaan ini melayani tidak hanya para siswa padepokan saja tapi juga 

masyarakat umum. Ruang-ruang yang ada memiliki hubungan yang erat dengan para 

pengguna padepokan, den~an penataan ruang koleksi buku, foto dan niang baca umum 

dekat area publik, dimana memungkinkan untuk singgah dengan mudah dan ruang

ruang diskusi yang dekat dengan perpustakaan akan dapat menarik untuk ke 

perpustakaan. 

Keterangan 
-:dekat 

Open space - - - :Sedang 
.......... : Jauh 

3.4.1.4. Hubungan kelompok ruang fasilitas umum 

Ruang-ruang kelompok fasilitas umum diletakkan pada lantai dasar dan antara 

ruang-ruang tersebut dihubungkan dengan open space, yang mana open space ini 

memungkinkan untuk berlangsungnya interaksi dengan berbagai kegiatan yang ada. 
!
"'I

Penataan ruang-ruang fasilitas umum ini mudah untuk dijangkau oleh masyarakat 
" 

sekitar dan fasilitas tersebut dapat melibatkan langsung dengan masyarakat sehingga 

hubungan padepokan dan masyarakat berlangsung erat 
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Toko sovenir 

Open space 

Warungmakan 
/kafetaria 

Keterangan 
- :dekat 

: Sedang 
- - - :Jauh 

3.4.2. Hubungan ruang antara kelompok ruang 

Hubungan antara kelompok ruang dibedakan dengan pembedaan macam 

fasilitas yaitu fasilitas pendidikan, dimana fasilitas ini digunakan khusus oleh orang 

padepokan dalang, dan fasilitas umum yang dapat digunakan bersama antara pihak 

padepokan dan masyarakat 

Pemisahan 2 fasilitas, pendidikan dan umum dengan cara memisahkan sesuai 

dengan kebutuhan privasi ruang, dengan memisahkan kelompok-kelompok ruang 

fasilitas pendidikan dan fasilitas umum, seperti ruang kelas siswa, ruang seminar, 

berada diatas atau pada lantai 2, dengan membedakan derajat ketinggian ini untuk 

mendapatkan privasi yang lebih sehingga ruang bersifat privat Ruang-ruang penunjang 

pendidikan seperti ruang staff pembimbing dan pengelola, ruang praktek, asrama dan 

sebagainya diletakan pada lantai dac;ar memiliki sifat semi privat. Yang mana 

kelompok ruang ini memiliki hubungan langsung dengan kelompok ruang fasilitas 

umum yang bersifat publik seperti , museum, open space, toko-toko, jalan dan 

sebagainya, yang mana kelompok fasilitas umum memiliki hubungan yang erat dengan 

masyarakat 

--. --.-.~Pendidikan Fasilitas umum 
;,1 I 

;' 1 'i' 
;';' 1 

>-: ;' 1

1 

;' , 1 
;' • 1 

Perpustakaan 1'.... 1 , ... ( . 
1 ... , 

1 .... , 
1 ..... . ,

1 . 
1 ,Perkantoran Utilitas 

Keterangan 
- :dekat 
- - - :Sedang 
_. _. :Jauh 
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3.5. Analisa pembentukan ruang-ruang komunal pada lingkungan bangunan 

Dengan acuan profile lingkungan masyarakat sekitar dan dari tujuan awal dimana 

padepokan sebagai tempat untuk mengundang kegiatan interaksi sosial antara 

pengguna padepokan, maka bangunan harus memiliki kecerdasan dalam merespon 

kondisi lingkungan masyarakat yang heterogen. 

Dalam merespon kondisi lingkungan masyarakat untuk dapat terjadinya kegiatan 

interaksi sosial pada bangunan, faktor pembentuknya yang diperhatikan adalah pola 

tata ruang pada bangunan dan penampilan fasad yang dapat mengundang masyarakat 

Faktor-faktor perancangan yang mempengaruhi pembentukan ruang-ruang komunal 

adalah sebagai berikut: 

3.5.1. Kondisi Site 

Dengan mengetahui potensi-potensi site yang berada disekitarnya akan menjadi 

dasar peletakan jenis-jenis kelompok massa atau ruang-ruang terbuka. Berikut ini 

adalah kondisi site terhadap lingkungan sekitar : 

4 

j ~ !L 
, .. , .•', .. 

• • 'O'O .. 'O.· . .. ... . ... 

I I" ,~ 2 
..~.. '.'.'.:-"~'.' 

·.·.·SlT.E-.·.· 
200m · .· .· .· ..· . 

100m •... 
-- 

Keterangan : 
I.	 pemukiman kampung. 
2.	 pemukiman kampung. 
3.	 pemukiman dan pabrik 
4.	 perumnas, kampung, 

masjid. 

3 

3.5.2. Akses/Pergcrakan : 

Perancangan pergerakan antar massa dan antar ruang, sehingga menimbulkan 

interaksi dan memberikan pengalaman spasial yang kaya. Penciptaan pola pergerakan 

pada bangunan untuk memungkinkan terjadi kontak sosial dengan cara pembuatan 

pola/konfigurasi sirkulasi Galan), jalur sirkulasi dapat dibedakan antara sirkulasi yang 

digunakan secara terus menerus (24 jam) dan sirkulasi waktu tertentu saja atau yang 

dapat atau tidak untuk dilalui oleh kendaran bermotor (jenis sepeda motor ). 
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Tabelll
 

Amllisa pergerakan ditinjau dad pengunaan
 

Suat digunakan Per~erakan Macam per~erakan 

I 

I a.Hubungan 
antara 
padepokan dan 
lingkungan 

b.Pada fasilitas 

I 
khusus 
padepokan 

digunakan 
selama 24 jam 

- Pergerakan yang menembus 
atau mengelilingi 
padepokan (dapat dilalui 
kendaran bermotor). 

- Pada jalur-jalur yang 
berdekatan dengan 
pemukiman dan fungsi yang 
digunakan publik 

Pergerakan antara ruang
ruang kelas, fasilitas khusus 
pada padepokan (tidak dapat 
dilalui kendaran bermotor. 

• Percepatan dengan: 
bentuk sirkulasi yang 
pergerakan tinier. 

• Perlambatan : dengan 
pola pergerakan yang 
memiliki titik 
perhentian.

Digunakan 
waktu-waktu 
tertentu 

• PERLAMBATAN • PERCEPATAN
 

Titik-titik 

I 

~=r=-=- 1" 

Pergerakan secara linier 

pembeherentian. 

• Konfigurasi sirkulasi pada padepokan Sirkulasi mengelilingi site 

' ... '. ' ... '. '. 'I ' ... '. ' ..... '. Sirkulasi menembus site 

~: ~:~::: ~:~: ~: ~t<::::::::1t:~~ Sirkulasi antar ruang pada....... ,-" .
 
.I . ~ . ~. I padepokan 

•••.1' . ' •..••. , . Keterangan: 
: sirkulasi hidup 24 jam dan dilewati"o"{.:.:.:.:." 

kendaran bermotor. 
: sirkulasi antara ruang-ruang padepokan. 

Dan tidak dapat dilalui kendaran 
bermotor 

• site 

. ·.·.·.·.·.·.1.·.·.·.·.·.·. ___"'1 
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3.5.3.	 Pola tata masa. 

Dengan penyediaan fasilitas pada bangunan yang dapat digunakan dengan mudah 

oleh masyarakat dengan mempertirnbangkan faktor dari : 

Yaitu memanfaatkan potensi geometris pada tapak sebagai penghubung bangunan 

yang dirancang dengan poJa geometridisekitar tapak yang sudah ada. 

• Pola perletakan masa dibedakan menjadi 2 sifat yaitu 

Tabel12 

Sifat Lingkungan banguanan 
Publik Dekat dengan masyarakart 
Privat Jauh dengan masvarakat 

Berikut ini hubungan antara geometris lingkungan yang sudah ada dengan lokasi 

bangunan. Dari pola hubungan diatas dapat diketahui zoning penataan tata ruang pada 

bangunan, dibagi dalam zona. 

Keterangan : 

A : batas site bagian utara 

B: batas site bagian timur 

C: batas site bagian selatan 

D: batas site bagian barat 

o :sifat publik 

G :sifat privat 

,-- ;., -----
~ o :lokasi bangunan 

Tabel13 

D., r... 

Sifat Zone Alasan 
Publik Zonell • Pada zone ini langsung 

berhubungan (dekat) dengan 
pemnkiman masyarakat atan 
ialan kota vanS!: sanS!:at ramaL 

• Peletakan kelompok 
masanya yang bersifat 
publik seperti ruang 
terbuka, fasilitas umum. 

Privat Zone I • Pada zone berada tengah site 
maka memiliki suasana yang 
tenang. 

• Peletakan kelompok masa 
jenis pendidikan yaitu 
ruang kelas teori, ruang 
seminar. 
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1. Peletakan pola masa : 

, , ~ , 

1 IT I IT 1 IIIIT$~............... . J
 

2. Peletakan pola ruang terbuka : 

• Peletakan	 pola massa secara linier 
membelah site menjadi 2 sehingga 
tercipta ruang-ruang terbuka dapat 
untuk mewadahi beraktivitas. 

• Pada	 masa zone IT, dekat dengan 
masyarakat sehingga memberikat 
hubungan yang akrab dan zone I berada 
di lantai atas sehingga jauh dari 
masyarakat memberi kesan privat. 

·~~s·:·:·:·: 

..:... :.:~:::.:::: ..'" .~~ .... Q
::-:::::::\ ~-: Site :: I 
::::::::8~~···-:::::::::: 
...( 1 .' .... 

::::::. > __ 0_•••••••••••• 

• Peletakan mang terbuka 1, berada di 
rnuka bangunan untuk dapat 
berhubungan dengan jalan(orang yang 
lewat ) dan pernukirnan didepan site.juga 
dapat untuk pernentasan wayang yang 
rarnai. 

• Ruang terbuka 2, berada pada tengah
tengah bangunan sebagai ruang 
perantara dari mang-mang latihan dan 
juga penghubung antar kelornpok ruang 
disekitarnya. 

• Ruang terbuka 3,	 berada di belakang 
bangunan sebagai penhubung antar 
rnasyarakat dan padepokan. Juga dapat 
untuk pagela~n pernentasan. 

3.5.4. View: 

Pemberian view yang luas pada setiap titik pandangan ke bangunan padepokan 

dengan batas-batas fisik wadah bangunan yang tidak ter1alu rigid atau banyak bukaan 

sehingga pada saat terjadi suatu pementasan dan ruang-ruang terbuka (komurtal) akan 

dapat dilihat dari luar site bangunan sehingga menimbulkan faktor penarik untuk 

terjadi kegiatan komunal 
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I 

3.5.5. Iklim 

Dengan kondisi iklim yang ada dapat di memanfaatan elemen-elemen alami atau 

buatan untuk mendptakan ruang-ruang yang dapat menciptakan interaksi 808ia!. 

Dimana dapat menarik untuk ke bangunan. 

Tabel14
 
Analisa faktor iklim yang mempengaruhi
 

Faktor .rungsi Alamiah 
Panas 

---., .... 

Peneduh Pohon 
Air hujan (dengan 
pembuatan 
penampungan
penampunga air hujan) 

Gasebo 

Lampu 

dibedakan 

Cahaya (Gelap 
/terang) 

penerangan Sinar matahari 

Buatan 
k_".·~., .",.•.•.. _-.'r--. 

Kolam/air mancur. 

: Untuk penerangan 
buatan perencanaan titik lampu 

antara yang 
penerangan permanen (umum) 
pada sirkulasi yang digunakan 24 
jam dan khusus (sewaktu-waktu). 

B.III-20
 

I 



Cl'}l<DI 

1. Peneduh: penempatan pohon-pohon pada ruang-ruang terbuka disesuaikan 

dengan kisaran peneduhnya. 

Dapat digunakan 
untuk kelompok 

~ (Peneduh) 

L Untuk individu atau 
penghias. 

2.	 Penerangan : penempatan titik lampu sesuai jalur sirkulasi untuk lampu 

permanen (lampu jalan) sepanjang jalur sirkulasi yang hidup selama 24 jam. 

3.6.	 Interaksi sosial yang terjadi pada Padepokan Dalang 

Dengan mempunyai peran ganda yaitu sebagai tenpat pendidikan dan sebagai 

fasilitas umum dalam ruang kota, bentuk interaksi yang akan muncul yaitu dad dalam 

padepokan sendiri misal antara dalang senior dengan siswanya atau juga sesama siswa 

padepokan don bcntuk interaksi yang kedua yaitu antara padepokan dengan 

masyarakat yang memanfaatkan fasilitas padepokan. bentuk interaksi tersebut dapat 

dicermati dad dua faktor yaitu derajat fonnaIitas transfer ilmu dan fluktuasi kegiatan 

yang ada pada padepokan dalang. 

Interaksi sosial dapat berlangsung dari faktor-faktor pengambil keputusan yaitu 

faktor pendorong, faktor ini berasal dad asal datangnya arah pergerakan, dan faktor 

penarik adalah berasal·dad arah tujuan pergerakan. Kontak yang terjadi cenderung 

fonnal dan non fonnal Kontak secara formal terjadi secara disengaja sedangkan kontak 

informal berlangsung tidak disengaja. Berikut ini analisa interaksi yang terjadi dari 

derajat fonnaIitas transfer ilmu dan flukruasi kegiatan pada padepokan. 
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3.6.1. Analisa derajat formalitas transfer ilmu dad pergerakan . 

Dalam kaitannya pada transfer ilmu pada padepokan dalang ini dipengaruhi oleh 

sifat-sifat ruang, maka dapat dibagi menjadi 3 jenis tingkatan ruang yang digunakan : 

1.	 Ruang-ruang dengan kegiatan publik, adalah ruang-ruang yang dapat 

mewadahi berbagai jenis aktifitas aktifitas secara bersamaan seperti ruang 

terbuka, sehingga transfer ilmu dapat terjadi secara non formal atau tidak 

disengaja. 

2.	 Ruang-ruang dengan kegiatan semi publik, merupakan ruang-ruang transisi 

(ruang peralihan antara wilayah publik menuju privat), transfer ilmu terjadi 

secara non formal. 

3.	 Ruang-ruang privat, merupakan ruang-ruang yang dapat mewadahi suatu 

aktifitas tertentu misalnya, ruang kelas, ruang kantor, ruang fasilitas pelayanan, 

tranfer ilmu yang terjadi secara formal 

1 Dekat jalan 

i I I sedang 

I b Jauh ~ 
Jalan Ruang terbuka Ruan~ transisi Kantor Kelas 

Selain berdasarkan tingkatan sifat jenis ruang yang digunakan, transfer ilmu 

juga berlangsung secara disengaja yaitu pada saat berada di ruang-ntaug fasiliLas dan 

secara tidak disengaja yaitu berlangsung pada saat pergerakan menuju ke suatu tujuan. 

Tabel15 
Karakter interaksi sosial yang muncul 

Karakter kontak sosial 
Disengaia I Pada ruang-mang fasilitas (di dalam ruang) 
Tidak sengaja I Pada ruang-mang terbuka atau selasar-selasar. 

Dari pergerakan yang dilakukan antara jenis-jenis ruang dapat diketahui derajat 

formalitas transfer ilmu pada padepokan, sepetti sebagai berikut: 
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3.6.1.1. Oi dalam Padepokan 

Transfer ihnu di dalam padepokan dapat berlangsung dari hirarki pergerakan dari 

ruang yang publik ke ruang privat dan dapat juga pola-pola sirkulasi dengan cara 

penyempitan atau pelebaran ruang pergerakan. Jenis aktivitas transfer ihnu yang terjadi 

yaitu secara formal seperti kegiatan belajar mengajar, seminar yang biasanya 

berlangsung di dalam kelas, dan juga dapat berlangsung secara non formal seperti 

diskusi-diskusi bebas, ketika ngobrol-ngobrol bebas yang biasanya di luar ruangan. 

Berikut ini kegiatan transfer ihnu antara pengguna di dalam padepokan : 

1. Guru (dalang senior)atau staf dengan Siswa. 

• pola pergerakan 
R. fasilitas 

pendidikan/ 
..............
 r. kelas 

;;~/ /lL__~_:_a;_og_r 
Keterangan : 

o :ruang Publik (non formal)
 

: ruang semi privat
 

o :ruang privat (formal) 

2. Antara guru dengan guru atau staf 

• pola pergerakan 

R.fasiitas 
umum 

R.fasilitas 
pendidikan 

Ruang 
trasisi 

Ruang 
kantor 
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Keterangan : 

o :ruang Publik (non formal) 

: ruang semi privat 

o :ruang privat (formal) 

3. Antara siswa padepokan. 

• pola pergerakan 
R. tamu H R.tidur I 
pondoan 

R.fasilitas 
pendidikanRuang 

trasisi 

R.fasiitas 
umum 

Keterangan : 

o :ruang Publik (non formal)
 

: ruang semi privat
 

o :ruang privat (formal) 

3.6.1.2. Antara Padepokan dengan masyarakat umum 

Hubungan atau intcraksi antara padepokan dengan masyarakat secara tidak 

langsung, terjadi kegiatan transfer ilmu. Jenis aktivitas transfer linu misalnya 

pemanfaatan ruang terbuka unluk ngobrol atau kegiatan yang. Bentuk transfer ilmu 

dapat berlangsung dari pergerakan yang dilakukan dan fasilitas fisik bangunan seperti. 

galeri ruang latihan yang dapat dilhat bebas. Penyediaan fasilitas untuk umum, yang 

mana ini dapat berlangsung transfer ilmu terjadi secara informal dengan cara disengaja 

atau tidak disengaja 
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Pola pergerakan 
.. ,.... 

Ruang 
lrasisi 

R. fasilitas 
umum(fisik) 

Keterangan : 

o :ruang Publik 

: ruang semi privat 

D : ruang privat 

Dari derajat formalitas transfer ilmu juga dipengaruhi oleh suasana ruang yang 

ditempati yaitu dengan mempertimbangkan derajat ketertutupan ruang. Berikut ini 

analisa ruang-ruang interaksi yang mempengaruhi transfer ilmu pada padepokan itu 

sendiri. 

Tabel16
 
Maeam interaksi di dalan padepokan ruang yang muneul
 

N 
f- 

0 

ta 
"1Ei 

0 
~ 

~ 

Fenomena 

- Transfer ilmu di dalam ruang 
kelas dimana guru 
mpnyampaikan ilmu ke siswa 
dan pada saat seminar dan di 
dalam kelas dimana diskusi 
anLara siswa dan guru. 
Transfer ilmu di dalam ruang 
diskusi, ruang kantor guru. 

Ruang 
Sifat/karakter
 

Ruang bersuasana
 
serius, untuk
 
memusatkan pada
 
perhatian ke guru/kelas
 
dan suasana.keakraban
 
antara siswa maupun
 
guru. 
Terbentuk dari jarak 
sosial (1,20 - 3,60 m) 
pandangan terlihat 
penuh, larak pribadi 
(0,45 - 1,20 m).. 

Desain 
Derajat ketertutupan ruang 
(kualitas barier/ filter 
dengan ruang luar) 
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Tel'bentuk dari jarak I Pelebaran dan 
pribadi (O,45-1,20m) , penyempitan skala ruang 
pandangan baik, suara gel'ak s~hingga 

Sepanjang pola-pola $irkulasi. sedang atau pelan, jarak menimbulkan kesan luas 
memadai untuk berbicara dan kesan sempit sehingga 
50al-soal pribadi. dapat menjadi kantong

kanton2 untuk interaksi. 

k ~ 
• 

Pada ruang-ruang transisi 
dimana dapat dirasakan 
nyaman. 

. R. Transisi dg dinding pemlsah 

2 

'ia 
§ 
~ 
§ 
Z 

R. Publik 

Ruang dengan 
suasana 

ketertutupan.t
 
+
 

Ruang dengan 
suasana 

keteroukaan. 

Terbentuk dari jarak Bentuk pola atur ruang
pribadi (O,45-1,20m) , ruang transisi sesuai 
pandangan baik, suara dengan jenis fungsi 
sedang atau pelan, jarak ruangnya. 
memadai untuk berbicara 
soal-soal pribadi. 

Ruang transisi sebagai 
wang yang menyaring 
dari publik menuju ke 

rivat. 

.R. Transisi dg peninggian !antal• 

R.I Privat.. R. Semi I Privat. R. IPublik 

---"",III ·1 
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. , 

),....'--- Pit \ if~Jr 

.1 ~ ~ ..I I Penyempitan Dapat digunakan untuk I 
Pelebaran ~ berhenti dan ngobrol n j}II 

III ~ I 
I I. • I.M 2\ • 
I, L :1,5 m 1I L 3 ~ I: ,om I 

Desain model tempatTerbentuk dari jarak 
duduk, tangga.sosial (1,20 - 3,60 m) 

pandangan terlihat 
penuh, jarak pribadi (0,45 

Openspaee 
- 1,20 m), jarak intim (0 
45 em) merupakan jarak 
sentuhan, suara rendah 
dan bau jelas tercium. 

INDIVIDU KELOMPOK 

4 <1''> 
<..We> 

Kplompok - n• I~~ Pola tempat duduk 
melingkar untukn D. rvv berkelompok.Tempat Tempat duduk
 

duduk untuk sendiri (iol'2lng) t
 
bersama
 Jlldividu(fabih forg) 

3.6.2. Fluktuasi kegiatan pada Padepokan. 

Dengan penyediaan fasilitas yane dapat digunakan oleh umum. Dalam 

hubungannya dengan masyarakat dapat dicermati suatu gejala interaksi dengan 
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aktivitas yang berbeda-beda dan perubahan jumlah pengguna ketika keseharian dan 

bila terjadi suatu acara pementasan (insidental) pada padepokan dalang. 

3.6.2.1. Keseharian. 

Hubungan keseharian antara padepokan dengan masyarakat merupakan 

hubungan secara berkesinambungan yaitu, dimana masyarakat dapat memanfaatkan 

fasilitas yang ada pada padepokan. Pada hubungan kesehariannya masyarakat lebih 

didorong oleh kehendak individunya sendiri, yang mana mereka memiliki tujuan 

berbeda-beda, dari hal tersebut mereka akan menimbulkan banyak jenis aktivitas atau 

kegiatan yang berbeda-beda pada padepokan. hubungan keseharian ini dapat dikatakan 

bila tidak ada suatu pementasan pada padepokan. Jenis-jenis aktifitas yang ada 

kesehal'ian yaitu pertama individual seperti ngobrol-ngobrol, duduk-duduk, dan 

sebagainya. yang kedua aktifitas yang dilakukan berkelompok seperti jika ada suatu 

acara tertentu seperti pameran. 

Tabel17
 
Fluktuasi kegiatan
 

Teori Ruan 
Tata ruang 

dari 
fluktuasi 
aktivitas 

Dengan menyediakan 
keaneragaman skala untuk 
memuat beragam aktifitas 
aktifitas keseharian 

- Pembedaan skala kegiatan individual dan 
kelompok. (ruang terbuka permanen) 

- Kondisi relatif dati sebuah serial kualitas mango 

kegiaron 
Hubun~an 

padepokan 
dengan 

masyarakat. 

Ruang terbuka permancn. Kondisi rclatif fleksibel (tidak permanen) 

orientasi 

;
; 

; 
; 

; 
; 

; 
; 

; 

><1 
,~;l 
;'< I 

',,-~>; I 
; "I 

Skala 
individu 

Skala 
kelompok 

" " " 

Pemisahan teritori yang jelas Penciptaan ruang-ruang transisi antara publik 
antara wilayah publik dan dan privat. Ruang transisi berperan sebagai 
privat untuk menentukan I menampung luapan dari ruang publik. 
pilihan untuk berinteraksi. 
ketika acarn-acara tertcntut 
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,- -  - --,,, ,, , 
Privat\ ~r- 4~ , ,, ,, , 

'---'" 
'Y Daerah 

R. Transisi perl<embangan dan 
R.privat 

3.6.2.2. Pada saat terjadi pell1entasan (Insidental). 

Ketika padepokan mewadahi suatu acara kegiatan insidental pada ruang terbuka 

akan dapat menciptakan ruang komunal Kegiatan insidental dibedakan antara pada 

saat latihan dan pementasan Berikut ini analisa yang kegiatan yang mempengaruhi 

pada desain ruang. 

1.	 Analisa fluktuasi pada saat latihan 

Kegiatan latihan ketrampilan dalam mendalang memiliki berbagai macam jenis 

latihan yang dilakukan sehingga memunculkan ruang-ruang yang bervariasi ukuran 

ruang yang digunakan. Berikut ini macam jenis latihan yang dilakukan : 

a.	 Latihan karawitan : kisaran ruang yang digunakan ialah minimum 

ukuran tempat gamelan lengkap, kisaran ruang 10 x 8 m 

b.	 Latihan wira swara : kisaran ruang yang diguakan adalah 4x4 m, Latihan 

ini clapat mengabung pada ruang latihan karuwitan ulau lutihun scndiri. 

c.	 Latihan memainkan boneka wayang (sabetan) :kisaran ruang yang 

digunakan ukuran minimum clapat mewadahi kelir dan dalang yaitu 

6x6m. 

d.	 Latihan untuk mempersiapkan pertunjukan. 

Keterangan : 

A. Panggung pentas r---" 
I I 

I	 B. Penonton 
I H1 I 
I I	 1. samping kelir ____ J 

2. belakang kelir 
I H2 I 
I_______ JI	 ___• : Kelir. 
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Jarak antara sebaran ruang dengan dihitung dari panggung pentas. 

• A ke B : jarak sosia12,10 - 3,60 m 

2. fluktuasi pada saat pementasan. 

Saat pementasan terjadi akan menjadi daya tarik padepokan pada masyarakat. 

Fenomena yang akan terjadi pada saat pementasan dapat dibedakan antara kondisi 

yang sangat ramai pengunjung dan kondisi yang sedang atau bahkan sepi dari 

pengunjung; dan dampak dari hal rersebut terjadinya suatu inreraksi sosial. Dari hasil 

pengamatan yang dilakukan terjadi hubungan timbal balik yang saling menguntungkan 

antara padepokan dan masyarakat sekitar, misalnya penyediaan tempat parkiran oleh 

masyarakat, warung-warung dadakan, dimana rersebut dapat menambah penambahan 

pendapat masyarakat. 

Dan selain terjadi timbal balik antara keduanya, pada saat pertunjukan terjadi pola

pola aktifitas dadakan selama pertunjukan. Pola-pola aktifitas yang secara otomatis 

menimbulkan ruang-ruang temporal merupakan suatu ciri khas atau bahkan menjadi 

daya tarik tersendiri dari suatu pertunjukan. Untuk mengetahui ruang-ruang yang 

digunakan perIu kita ketahui macam aktivitas yang muncul pada kondisi pertunjukan 

dengan penonton sepi ataupun ramai. 

a. Pementasan pada saat sepi 

Keteran&an : 

81 A. Panggung pentas 

B. Penonton Tamu 

r-T ·'4,'· 

1. depan kelir 
8282 2. samping kelirc 

3. belakang kelir 

C. Sebaran pengunjung 

c·: :=:>
c 
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Jarak antara sebaran ruang dengan dihitung dari panggung pentas. 

- A ke B : jarak sosiaI2,10 - 3,60 m 

- A ke C : jarak publik 7;5 m atau Iebih besar 

b. Pola sebaran ruang pada pementasan wayang saat ramai 

Keterangan : 

A. Panggung pentasBl 
B. Penonton Tamu 

1. depan kelir 
B2 2. samping kelirc iP 3. belakang kelir 

C. Penonton tak diundang 

D. sebaran pengunjung, 
kelompok 
memanfaatkanc "-
keramaian 

D:=-~ 
Jarak antara sebaran ruang dengan dihitung dari panggung pentas. 

- A ke B : jarak sosia12,10 - 3,60 m 

- A ke C : jarak publik 7,5 m atau Iebih besar 

- A ke 0 : di Iuar arena pentas, biasanya pada jaiur-jalur ke arena pentas 

Pada saat pementasan wayang, panggung pentas merupakan pusat dari sebaran 

pengunjung. Pola tata ruang pada saat pementasan mengacu pada perubahan- perubahn 

aktivitas kegiatan dapat diketahui dalam setiap kondisi pementasan atau latihan. Seperti 
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pada tabel dibawah ini pola tata ruang berdasarkan zone yang muneul dan untuk tiap-tiap 

zone dapat memanfaatkan lebih dari satu mang. 

Tabel18 
Analisa desain pola sebaran penonton saat berbagai situasi pentas 

I 
Pemf!ntasan 

Sebaran~enonton 

ZonaI(A- B) Zona II (A - C) Zona III ( A - D ) 

Latihan. 

Para penonton : para 
pemerhati wayang 
untuk ajang forum 
bertukar 
pengetahuan 

Penontonlangsung 
melihat ke panggung 
dengan jelas. 
view terfokus pada 
pentas tidak terganggu 
apapun. 
Desain dimungkinkan 

penjual tidak dapat 
mengelar dagangannya. 

- ---

Sepi 

Pementasan dengan 
volume pengunjung 
kedl, sedikit 
kegiatan komunal 

,-_.. -, 

Ramai 

Pementasan dengon 
volume poggi 
banyak terjadi 
kegiatan komunal 

Idem 

Terdapatpasar tiban 
dg jumlah yang kedl 
dan jarak pandang 
masih dapat menonton 
pentas. 
- pembedaan dg Zone 

I, dg cara ketinggian 
lantai. 

- Desain 
memungkinkan 
untuk pola-pola 
gelaran dagangan dan 
dapatuntuk 
menonton pentas. 

-

Idem 

Penonton tak di 
undang dengan 
volume tinggi. 
- idem 

Sebaran para 
pengunjung yang 
memanfaatkan 
keramaian yang 
mana hanya dapat 
mendengar sayup
sayup pertunjukan. 
- Desain 

memungkinkan 
untuk pola-pola 
gelaran 
dagangan. 

Ruang terbuka pada padepokan juga sebagai ruang pentas atau latihan 

pertunjukan wayang, maka peraneangan ruang tersebutpun dapat mewadahi perubahan

perubahan pertunjukan wayang dengan skala besar,kecil atau latihan seeara baik. Dari 
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Dari analisa kisaran ruang pada saat pementasan diatas dapat menjadi dasar perancangan 

ruangterbukatersebut: 

Tabel19 

Analisa fluktuasi penggunaan ruang latihanlruang terbuka 

KeQiatan 
Latihan 
dilakukan secara 
sendiri. 

Pola tata ruang yang berdiri sendiri-sendiri(individual) tapi saling berkaitan 
dan memungkinkan ruang-ruang individu dapat di diperluas(expantable). 
Faktor pemisahan Ruang : 
a. membatasi pencapaian visual/fisik hingga memberikan kesan individual 

yang kuatmasing-masing ruang. 
b.Dengan pembatas yang memberikan derajat kontinyunitas visual ruang 

antara ruang: 
- Pemisahan ruang dengan pagar 
- Pemisahan ruang dengan deretan kolom/ elemen-elemen 

Pembatasan ruang dengan dinding trasparan(membatasi pencapaian 
fisik) 

c. Pemisahan dengan vembedaan ketinp;m.an lantai. 

c.B. 

[mm7j 1 
....................... 

I 

Latihan pada 
saat persiapan 
pentas. 

Memanfaatan pengabungan ruang-ruang latihan dengan cara dihubungkan 
oleh ruang terbuka/ruang perantara (connectable): 
d. Ruang perantara dapat menjadi ruang yang dominan dalam hubungan dan 

mampu mengorganisasikan ruang. 
e. Ruang perantara dapat ditentukan dari bentuk dan orientasi dari ruang

ruang yang dihubungkan. 
f. Ruang-ruang dapat juga sebagai ruang perantara sehingga dari bentuk 
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urutan linier. 

D 

f:::::::::::: 
II 

r0l 
Ruang 

perantara 

F. 

[ , I 

D 

G. 

.. 
I LJ:.:.:.:.:.:. .-l-+l • 

Pada saat Pemanfatan pada Susunan ruangj ruang memiliki kualitas yang lunak(bisa 
pertunjukan berubah) dalam berbagai fungsi dapat digunakan berbagai fungsi (fleksibel) : 

g. Pclcburan antara ruang: hubungan ruang yang saling bf'rkaitan yan~ 

kawasannya membentuk suatu daerah ruang bersama. 
h. Bagian yang saling berkaiatan dari ruang dapat digunakan bersama secara 

seimbanl~: dan merata oleh masinR-ttlasinR ruanR. 

G. antar ruang dapat melebur 
jadisatu. 

H. bisa menyesuaikan ruang 
satu dengan ruang yang 

lain. 
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