
BAB VII

KOHSEP DASAR PERENCAHAH DAH PERAHCAHGAN

7.1. Konsep Dasar Perencanaan

7.1.1. Penentuan Lokasi Dalam Sit

Penentuan lokasi studio pentas pada kompleks TVRI

Yogyakarta adalah tepat karena studio pentas berkaitan

dengan media komunikasi disamping TVRI membutuhkan

sebuah auditorium yang berfungsi sebagai studio pentas

serta sebagai upaya penambahan dana TVRI Yogyakarta.

TVRI Yogyakarta menempati :

- Lokasi terletak pada daerah aman, bebas noise,

vibrasi dan jalur mikrovave yang mengganggu.

- Kemudahan pencapaian dan fasiiitas pendukung lain,

didukung perletakan yang strategis.

- Daya dukung tanah yang memenuhi.

- Sarana dan prasarana yang memadai, kemudahan sirkulasi

dan pencapaian.

Lokasi dalam site yang dipilih sebelah utara bangunan

yang sudah ada dengan bentuk masa bangunan leter Z.
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7.1.2. Konsep Tata Ruang Luar

- Adanya spase barier terhadap noise dari kegiatan di

luar studio pentas dengan menggunakan jalur

hijau ( berfungsi sebagai peredam bunyi ).

- Penataan lingkungan memungkinkan kontrol terhadap

sirkulasi.

- Untuk mempermudah kontrol dan keamanan serta kemudahan

pintu masuk dibedakan dengan pintu masuk studio.

- Untuk memudahkan pencapaian, dipilih entrance dari

ara.h jalan utama. yaitu jalan Magelang. Selain itu dari

arah jalan Magelang ini posisi site paling mudah

terlihat dan mudah dija.ngkau.

- Entrance diperhatikan dari sirkulasi dari pom bensin.

7.2. Konsep Dasar Perancangan

7.2.1. Konsep dasar Program Ruang

7.2.1.1. Kelompok Macam Dan Dimensi Ruang

(A) Kelompok Ruang Produksi atau Pementasan

(1) Unit Stage (panggung) = 15 x 20 M

(2) - Unit audience = 25 x 26 M

- Area gerak kamera depan = 2 x 20 M

- Area gerak kamera tengah = 2 x 23 M

- Area gerak kamera beiakang = 2 x 26 M

(3) Bagian penunjang Hon Produksi

- Reheasel room = 15 x 15 M

- Dress room = 9 x 12 M

- Make up room = 6 x 7 M

- Wardrobe = 6 x 12 M



- Ruang tunggu dan istirahat = 6 x 10 M

- Lavatory penonton = 6 x 10 M

- Lavatory pemain = 6 x 7 M

- Hall penonton - 12 x 18 H

- Ruang kontrol audio visual = 6 x 7 M

- Ruang kontrol produksi siaran = 4 x 6 M

- Gudang perlengkapan = 5 x 6 M

(4) Kelompok Ruang Penunjang Produksi

- Ruang persiapan fasiiitas produksi= 12 x 12 M

- Bengkel layar,dekorasi dan properti=20 x 24 M

- Gudang = 6 x 9 M

- Lavatory - 6 x 7 M

(5) Kelompok Ruang Laboratorium

- Ruang prosesing = 6 x 6 M

- Ruang editing = 3 x 5 M

- Ruang recording dan dubbing = 3 x 3 M

(B) Kelompok Operasional Teknik

(1) Kelompok teknik produksi

- Ruang master control = 6 x 8 M

- Ruang telecine = 6 x 7 M

- Ruang VTR = 5 x 6 M

- Ruang ATR = 6 x 9 M

- Lavatory = 3 x 5 M

(2) Kelompok ruang teknik umum

- Bengkel audio = 6 x 7 M

- Bengkel elektronik = 6 x 8 M

- Bengkel lighting ' = 6 x 8 M
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- Gudang perlengkepan = 5 x 8 M

(3) Kelompok ruang mekanikal dan elektrikal

- Ruang mekanikal = 6 x 15 M

- Ruang elektrikal = 6 x 15 M

- Gudang + bengkel pemeliharaan =• 6x8 M

- Lavatory = 3 x 3 M

(C) Kelompok Pelayanan Umum

(1) Hall

- Hall pengunjung = 10 x 12 M

- Hall petugas = 3x4 M

- Hall pemain = 3 x 4 M

(2) Reception, informasi dan ticket

- Ruang receptionis = 2 x 3 M

- Ruang informasi = 2x3 M

- Ruang ticket = 2x3 M

(3) Musholla = 5 x 10 M

(4) Cafetaria = 16 x 18 M

(5) Ruang keamanan = 5x6 M

(D) Kelompok Pengelola

- Ruang Vip Room = 5x6 M

- Ruang Tamu = 5 x 8 M

- Ruang Pengelola = 5 x 8 M

7.2.2. Konsep Tata Ruang Studio Pentas

(A) Lay Out Stage

- Stage dimungkinkan menampung pertunjukan besar

misalnya sendratari, disamping itu dalam kondisi

tertentu stage dapat digunakan untuk rekaman audio
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visual tanpa penonton sehingga stage yang

diperlukan sangat luas karena pertimbangan

pergantian dekorasi dan kecepatan syuting.

- Stage mempergunakan sistim panggung moveble/

fleksibel dengan mempergunakan panggung hidrolis

sehingga kecepatan produksi siaran dapat tercapai

tanpa harus lama karena pergantian dekorasi. Hal

ini menuntut disediakan basement untuk persiapan

pementasan yang direncanakan.

- Bentuk stage dapat dinikmati 3 arah dengan bentuk

open stage yang sewaktu-waktu dapat dirubah dengan

sistem elektrikal.

(B) Lay Out Stage dan Ruang Audience

(GAMBAR )
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(C). Tata Akustik

1. Untuk mengatasi penjalaran bunyi dan tahanan bunyi

dengan penonton agar bunyi tetap konsisisten

didengar dari depan sampai beiakang maka diambil

tahanan bunyi yang dilengkungkan diatas yaitu dengan

jalan menaikkan ketinggian lantai sehingga akan

didapat kekerasan bunyi yang tidak terpaut banyak

dari depan dan beiakang atau dengan kata lain bentuk

lantai yang ditinggikan keatas aks.n mendekati sumber

bunyi.

2. Untuk pengatasan cacat akustik adalah dengan

pengaturan selisih jarak lintasan bunyi pantul dan

bunyi asli dengan jalan pengaturan elemen pemantul

dan penyerap atau tidak boleh melebihi 34 m,

disamping itu ruang beiakang audience juga

dilengkungkan agar tidak terjadi pemantulan berulang

dan panjang bentang balkon maksimum 2 x tinggi balkon

untuk menghindari bayangan bunyi.



1. dinding

2. bentuk lantai

3. tinggi balkon
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(D). Tata Visual

(gambar)

1. jarak penonton terdekat dan terjauh

2. garis pandang horizontal

34m

iro
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3. garis pandang vertikal



(E). Tata Produksi Siaran

(gambar)

1. ruang gerak kamera

2. pengontrolan produksi siaran

ir/2.
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7.2-3. Konsep Bentuk Bangunan

7.2.3.1. Bentuk Massa

- Menyesuaikan dengan karakter bentuk bangunan

sekitarnya.

- Perwujudan simbul.

- Ungkapan Arsitekture tradisional.
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7.2.4. Konsep Sitem Struktur dan Utilitas

7.2.4.1. Pendekatan Sistim Struktur

(A) Sistem Struktur Utama

Prinsip sistim Struktur :

- Mendukung bentang lebar

- Mudah pelaksanaan dan perawatan

- Kuat dan Tahan terhadap kebakaran

Sistim struktur terpilih :

- Struktur rangka

Prinsip Pemilihan Material:

- Sesuai dengan sistim struktur terpilih

- Bahan mendukung sound proofing

- Mudah pelaksanaan, perawatan dan kemudahan

mendapatkan dipasaran

Material terpilih :

- struktur Utama : beton bertulang

- Bahan pengisi : batu bata

(B) Kondisi Khusus

- Lantai :

Untuk mencegah gangguan bunyi pada lantai studio

pentas, maka bahan lantai digunakan jenis

linothol,yaitu campuran antara spesi dan karet.

- Dinding :

Untuk menghindari gangguan bunyi akibat perambatan

bunyi pada dinding, maka konstrksi dinding studio

dibuat khusu dengan pemasangan dinding ganda yang
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ada sela-selanya diberi lapisan peredam bunyi,

misalnya : Glasswool dan rock wool.

Disamping itu ada kemungkinan pintu studio dibuka

pada waktu siaran sedang berlangsung, dimana hal

ini akan menyebabkan terjadinya kebocoran suara.

Untuk mengatasi hal ini digunakan ruang antara

yang mengguankan pintu kedap suara.

- Atap :

Untuk mencegah gangguan bunyi dari pesawat udara

yang sedang melintas, maka dibuat lapisan berganda

antara atap dan langit-langit, dimana seperti juga

pada dinding sela-selanya diberi lapisan peredam

bunyi.

7.2.4.2. Pendekatan Sistim Utilitas

(A) Sistim Penghawaan

- Sedapat mungkin menggunakan penghawaan alami, namun

jika tidak memungkinkan ( untuk ruang-ruang

tertutup dan studio pentas ) digunakan penghawaan

buatan dengan menggunakan Air conditioner

terutama untuk ruang studio, karena suhu udara

yang memenuhi persyaratan akustikal : 18-20 x.

Untuk mencegah noise pada ducting AC dilapisi

dengan bahan akustik pada bagian luar dan dalam,

yaitu dengan dibungkus glasswool dan rockwool.

Untuk menjaga pengaturan dan pengontrolan serta

agar suhu dan kelembaban dapat merata, maka

digunakan sitim AC sentral.
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(B) Sistim Pencahayaan

- Sedapat mungkin digunaka pencahayaan alami, namun

untuk ruang studio, pencahayaan alami justru harus

dihindari karena menyulitkan pengaturan intensitas

sinar dan bahkan terkadang dapat merusak efek

fisual yang diharapkan.

- Sistim pencahayaan menggunakan lampu-lampu yang

dipasang pada ceiling dengan sitim grid.

- Pengaturan ketinggian dan arah datang sinar

disesuaikan. dengan kekuatan dan daya tangkap

kamera serta tidak mengganggu kesibukan dalam

studio .

- Sistim pemasangan dan pengaturan dengan penggunaan

penggantung hidrolis yang dapat digerakkan naik

turun dan digeser sesuai kebutuhan.

- Penggunaan penggantung yang movable system

memungkinkan lampu-lampu bergerak secara vertikal

dan horizontal melalui rel-rel dan kabel.

(C) Sistem Suplai Air Bersih

- Jaringan air bersih bersumber dari PAM setempat.

- Sistem pembuangan air kotor dialirkan langsung ke

riol kota, karena stasiun TVRI ini tidak

mengeluarkan air limbah yang berbahaya yang harus

mendapat perlakuan khusus terlebih dahulu.

(D) Sistem Komunikasi

- Sistem komunikasi internal dengan menggunakan

intercom.
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- Sistem komunikasi eksternal dengan menggunakan

telepon, telex maupun faksimile.

(E) Sistem Elektrikal

- Sumber tenaga didapatkan dari listrik PLN yang

diregulasikan dahulu lewat suatu sistem regulator

agar aman bagi peralatan-peralatan elektonik dan

tidak mudah menimbulkan api.

- Untuk kondisi khusus dimana listrik PLN tidak

bekerja / keadaan darurat, digunakan generator,

dimana penggunaannya dengan memperhatikan :

. Diletakkan secara terpisah dari kegiatan-

kegiatan umum, sehingga cukup aman.

. Tidak menimbulkan noise dan vibrasiyang

mengganggu kegiatan studio.

. Mudah pengoperasian dan perawatannya.

(F) Sistem Fire Protection

Sistem Pencegahan :

- Penggunaan struktur tahan apai guna mencegah

penjalaran api (beton).

- Mengingat penggunaan listrik sangat besar, maka

digunakan sistem fuse otomatis untuk mencegah

bahaya api yang ditimbulkan oleh listrik.

- Penggunaan sitem deteksi dan alarm otomatis

sehingga dapat diketahui adanya bahaya kebakaran

secara dini.
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Sistem Pemadaman Kebakaran :

- Digunakan springkler yang berjarak 5 M satu dengan

lainnya, sebagai usaha pemadaman api secara

otomatis.

- Pada setiap ruang dipasang fire alarm dan

diletakkan hose rack dengan jarak maksimal 30 M.

- Untuk ruang-ruang luar dipasang hydrant-hydrant

yang diletakkan dalam jarak jangkau unit mobil

kebakaran.

- Penyusunan masa bangunan dan tata ruang luar

memperhatikan adanya jalan dan lebar jalan untuk

keadaan darurat sehingga memungkinkan dicapai oleh

unit mobil kebakaran.


