
BAB IV

ANALISIS

4.1 Pengantar

Pada Gedung Pergelaran Seni Pertunjukan kegiatan yang

terutama diwadahi adalah kegiatan pergelaran. Maka unsur yang

terutama terkomunikasikan adalah unsur visual disamping

auditiv. Bentuk ruang pergelaran seni pertunjukan didasarkan

dari sifat/karakter dan tuntutan kegiatan yang diwadahi.

Pemilihan bentuk ruang pergelaran didasarkan dari :

- tuntutan penglihatan

- tuntutan pendengaran

- tuntutan hubungan penonton dan pemain (audience dan stage).

- sirkulasi penonton/audience

4.1.1 Tuntutan Pengihatan

Tuntutan penglihatan merupakan tuntutan penonton untuk

menyaksikan pertunjukan sesuai dengan karakter

pertunjukan. Penonton membutuhkan kenikmatan pandang

dalam menyaksikan pertunjukan.

4.1.2 Tuntutan Pendengaran

Tuntutan pendengaran merupakan tuntutan penonton untuk

mendengarkan suara musik/gamelan, percakapan dan suara

pertunjukan. Penonton membutuhkan kenikmatan dengar

dalam mendenggrkannya.

4.1.3 Hubungan Penonton dengan Pemain

Hubungan penonton dengan pemain dalam suatu pergelaran

merupakan hubungan erat dan tidak erat ( akrab dan
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tidak akrab ).

Hubungan akrab terjadi pada pertunjukan yang bersifat

hiburan santai. Pemain sepertinya diajak untuk ikut

serta/hanyut dalam pertunjukan.

Sedangkan hubungan tidak akrab/tidak erat terjadi pada

pertunjukan yang bersifat statis, agung, anggun.

Pemain lebih sekedar sebagai penikmat pertunjukan.

4.1.4 Sirkulasi penonton

Sirkulasi penonton dalam ruang audience harus dapat

memenuhi tingkat kemudahan pencapaian, kejelasan arah

maupun tingkat keamanan. Tingkat keamanan terutama

dalam keadaan darurat agar penonton dengan segera dapat

meninggalkan ruang audience secara cepat.

4.2 Bentuk Penyajian Seni Pertunjukan

4.2.1 Pertunjukan Tunggal

Pertunjukan dimainkan/diperankan oleh 1 orang.Perhatian

penonton tertuju pada satu obyek/pemain. Yang terutama

dilihat pada pertunjukan tunggal adalah gerakan-gerakan

kecil pemain dan ekspresi wajah, keindahan gerakan,

pakain/kostum, rias wajah dan segalanya yang bersifat

detil. Permainan gerakan keeil dan musik/gamelan yang

mengiringinya menjadi lebih ditekankan.

Maka, pada pertunjukan tunggal lebih ditekankan tingkat

kejelasan dan penghayatan terhadap gerakan-gerakan

detil/kecil dari pemain.

4.2.2 Pertunjukan Kelompok Kecil

Pertunjukan dimainkan oleh sekelompok kecil pemain.
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yang memainkannya. Disamping penonton melihat gerakan-

gerakan pemain dan menikmati iringan musiknya, maka

juga menikmati komposisi gerakan juga komposisi suara

pemain.

4.2.3 Pertunjukan Kelompok Sedang

Penyajian pertunjukan dimainkan oleh pemain yang

menampilkan komposisi dari gerakan antara pemain maupun

komposisi suara. Pertunjukan pada kelompok kecil sudah

mulai menampilkan penekanannya pada komposisi pemain.

4.2.4 Pertunjukan Kelompok Besar/Pertunjukan Masai

Pertunjukan dimainkan oleh sekelompok besar pemain.

Pada pertunjukan masal Komposisi dari pemain menjadi

pertimbangan utama.

4.3 Macam Bentuk Pewadahan Pergelaran

Dalam penyajian tari, unsur komunikasi budaya

diekspresikan melalui gerakan-gerakan tubuhnya. Pemain

menuntut agar unsur gerakannya dapat terlihat dan dinikmati

penonton. Demikian juga penonton dalam 'menangkapnya'

menuntut dapat melihat gerakan-gerakan pemain secara utuh.

Dengan adanya tuntutan kegiatan yang berbeda dapat

mempengaruhi cara penyajian yang berbeda untuk beberapa jenis

pertunjukan. Hal ini berpengaruh terhadap bentuk Ruang

pergelaran. Ditinjau dari cara memandang obyek, terdapat 4

macam bentuk. ruang pergelaran *).

*4) Leslie Doe lie, Akustik Lingkungan, Erlangga, Jakarta
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4.3.1 Panggung Prosceniu m

sto^e J-
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Panggung Proscenium disebut juga dengan panggung

kerangka gambar atau panggung tertutup. Daerah pentas

berada disalah satu ujung gedung pergelaran. Bentuk

panggung ini memisahkan pementas dari penonton.

Hubungan pementas dengan penonton tidak erat.

Arah pandang penonton terhadap obyek (pertunjukan)

hanya dari satu sisi saja.

Untuk jenis pertunjukan tari unsur gerakan harus

dapat terkomunikasikan secara utuh kepada penonton,

maka bentuk panggung proscenium kurang dapat memenuhi

tuntutan penglihatan dari pada penonton. Dimana

penonton hanya dapat melihat gerakan-gerakan si penanri

hanya dari satu sisi saja.

dari dua dimensi/ satu sisi sehingga bentuk panggung

proscenium cocok digunakan.

Jarak antara pemain dengan penonton yang duduknya

paling belakang seringkali sangat jauh. Sehingga untuk

melihat pertunjukan dengan jelas kurang dapat

terpenuhi.
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Jarak yang jauh ini juga mengurangi kejelasan

suara percakapan pemain, suara gamelan/musik. Hubungan

pemain dengan penonton terutama bagian belakang sangat

jauh sehingga suara pemain kurang dapat

terdistribusikan.

4.3.2 Panggung Terbuka

ptnontcn

~f stac}2

Panggung terbuka disebut juga dengan panggung menonjol.

Daerah pergelaran menghadap ke penonton dan dikelilingi

oleh penonton pada beberapa sisi. Walaupun pemain dan

penonton berada dalam daerah yang sama, beberapa adegan

dapat juga berlangsung dibelakang lubang bagian

belakang tembok panggung. Pada ruang pergelarannya,

sebagian lantai panggung masuk kedaerah penonton,

sehingga pemain/penari seolah berada di sekeliling

penonton. Penonton memandang obyek dari 3 arah

disisinya.

Cara memandang obyek dari 3 arah menimbulkan kesan

menyatu /hubungan erat antara pemain dengan penonton.

Karena posisi ini penonton dapat memandang dengan jelas

gerakan tubuh dan 'garis-garis' yang terbentuk oleh
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gerakan penari.

Dibutuhkan teknik berperan dari pemain untuk berperan

lebih profesional, disamping itu sistem peralatan lampu

panggung perlu digunakan untuk meningkatkan penghayatan

terhadap pemain/pertunjukan.

Pemain pada bagian-bagian tertentu membelakangi

penonton. Arah bunyi membelakangi penonton, sehingga

suara pemain kurang dapat terdistribusikan kepada

penonton dibelakangnya. Maka dibutuhkan alat pembantu

untuk mendistribusikan suara.

4.3.3 Panggung Arena

Panggung arena disebut juga dengan panggung

pusat/tengah, atau teater melingkar. Penari/pemain

dikelilingi penonton dari 4 arah. Hal ini menuntut

penari/ gerakan yang profesional. Seperti pada panggung

terbuka, bentuk ini menghilangkan pemisahan antara

penonton dengan pemain.

4.3.4 Panggung yang dapat disesuaikan

Dalam suatu pergelaran, suatu pertunjukan ada yang

memiliki sifat yang berbeda, sehingga akan menuntut
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perlakuan yang berbeda Pula. Untuk jenis-jenis panggung

yang telah disebutkan dimuka, dianggap terlalu

mengikat. Karena pertunjukan kurang dapat

terkomunikasikan sesuai dengan maksud yang akan

ditampilkannya.

Hal ini dapat dieapai dengan alat bantuan elektro

mekanis yang dapat merubah ruang pentas sesuai dengan
maksud yang diinginkan.

4.4 Karakter dan tuntutan pertunjukan

Seni Pertunjukan terutama yang akan diwadahi adalah seni

Pertunjukan tradisional. Sedangkan seni pertunjukan kreasi

baru pementasannya sifatnya hanya berkala. Seni Pertunjukan

yang sifat gerakannya sangat dinamis dan menuntut hubungan

sangat erat antara penonton dan pemain tidak diwadahi disini,

Bentuk pertunjukan tersebut lebih cocok dilakukan di panging

terbuka/Teater Terbuka. Dimana pada Kawasan Cagar Budaya
telah direncanakan Teater Terbuka.

4.4.1 Seni Pertunjukan Tradisional Klasik

- Tari-tarian Klasik

Pada pertunjukan tari klasik sajian garapan tari

bersifat halus/lembut, agung.

Tarian klasik disajikan tunggal, kelompok kecil,

kelompok sedang clan juga pertunjukan masal seperti

Sendratari Ramayana. Unsur garapannya menonjolkan

keagungan, keanggnnan gerakan dan gamelannya.

Penonton lebih ditekankan untuk menghayati, mengagumi

pergelaran yang disuguhkan. Penonton dal;
.am
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menikmatinya cenderung konsentrasi terhadap pemain.

Hubungan pemain dengan penonton kurang erat, seakan-

akan ada jarak alitara pemain dengan penonton. Arah

pandang penonton terhadap pertunjukan adalah 1

arah .

-^~
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Wayang Orang

Pertunjukan wayang orang/wayang wong dimainkan berupa

percakapan dan tari-tarian yang diselingi dengan

iringan gamelan. Pertunjukan wayang orang mempunyai

alur cerita yang ditampilkan melalui gerakan maupun

percakapan dari pemain.

Penonton menuntut menyaksikan pertunjukan baik dari

segi penglihatan gerakan yang utuh maupun dari

suara/percakapannya.

Pertunjukan wayang orang juga didukung dengan unsur

dekoras i.

Arah pandang penonton terhadap pertunjukan 1 atau 3

arah.

Hubungan penonton - pemain erat.

~&k
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- Wayang Kulit

Alat-alat pergelaran wayang kulit :

* Dalang

Dalang merupakan pemain utama dalam pergelaran

wayang kulit. Dalang berjumlah 1 yang merupakan

pembawa naskah cerita melalui percakapan yang

dilakukannya sendiri dengan unsur visual wayang

yang ditampilkan kepada penonton.

* Wayang kulit

Wayang kulit adalah alat yang digunakan pada

pertunjukan wayang kulit terbuat dari kulit. Wayang

kulit berfungsi sebagai lakon dari naskah yang

dimainkan oleh dalang. Bentuknya pipih.

* Gamelan

Gamelan pada pertunjukan wayang kulit berfungsi

sebagai pengiring suara selama pertunjukan

berlangsung.

* Layar/Geber

Layar berfungsi sebagi pembatas gerakan wayang

kulit dan mebuat bayangan dari pertunjukan

tersebut. Sesuai dengan nama dan asal usulnya,

pertunjukan wayang kulit berasal dari kata bayang-

bayang yang artinya, pertunjukan yang dilihat

adalah bayangan wayang kulit yang terjadi pada'

layar. Dibalik layar diberi lampu untuk membuat

sinar bayangan.
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Jadi pada pertunjukan wayang kulit dapat dinikmati' 1

arah atupun 2 arah. 1 arah yang dilihat bayangannya

lewat layar, 1 arah lainnya yaitu dibelakang layar,

yang dilihat bukan bayangannya,

bendanya/wayangnya.

Hubungan penonton - pemain kurang erat.

Sifat/karakter pertunjukan statis.

tetapi

alkali yan&aw* araXi pavicJana

j4Jl_t^ i

t>nk>n poviai*i
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Wayang Golek

Pada dasarnya, penyajian pertunjukan wayang golek

sama dengan pertunjukan wayang kulit. Hal yang

membedakannya adalah peralatan wayangnya. Wayang
bel-up a bon eka/go 1ek.

Kethoprak

Penyajian Pertunjukan Kethoprak hampir sama dengan

penyajian wayang orang. Yaitu disajikan dalam bentuk

percakapan, tarian dan diiringi gamelan. Perbedaanya

yaitu unsur gerakan tarinya lebih sedikit. Tetapi

pada prinsipnya, bahwa penonton menuntut menyaksikan

pertunjukan secara "utuh".

Pada pertunjukan ini didukung dengan dekorasi
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Panggung dan peralatan penunjangnya yang berukuran

besar.

Hubungan pemain - penonton erat.

Penyajian kethoprak dipandang dari 1 arah dan

terkadang 3 arah.

- Teater Tradisional

Pada prinsipnya, penyajian teater sama dengan

penyajian kethoprak maupun wayang orang. Pertunjukan

teater juga didukung dengan unsur dekorasi,

kadangkala tidak. Unsur dekorasi biasanya sederhana.

Musik Tradisional Klasik/Karawitan

Musik tradisional klasik yang ditekankan adalah

komunikasi suara antara pemain/gamelan dengan

penonton. Maka penonton menuntut kenikmatan dalam

mendengarkannya. Maka suara-suara lain yang tidak

diinginkan dan mengganggu kenikmatan mendengar

sebaiknya dihindarkan. Pemain memukul gamelan dengan

posisi ditempat, ( biasanya duduk ) tanpa

bergerak/berpindah tempat.

Hubungan pemain-penonton kurang erat.

Tuntutan arah pandang 1 arah.

Sifat gerakan statis.
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4.4.2 Seni Pertunjukan Tradisional Rakyat

- Tari-tari Rakyat

Tari-tari rakyat secara garis besar bersifat hibur

bagi penonton.

Gerakan maupun irama yang mengiringinya bersifat

sangat dinamis, banyak terjadi perpindahan gerakan

pemain, sehingga pemain lebih menuntut keleluasaan

dalam berperan.

Tari-tari rakyat adakalanya merupakan atraksi yang

mempertontonkan kebolehannya dalam melakukan gerakan-

gerakan yang atraktif.

Pada keadaan seperti ini, pemain membutuhkan area

gerakan yang lebih banyak.

Komunikasi visual antara penonton dengan pemain

terasa sangat dekat, sangat erat. Gerakan pemain

dinikmati penonton secara "utuh" 4 arah pandang.

Penonton sepertinya diajak untuk ikut hanyut dengan
pemain.

-> •:•• V
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Musik tradisional rakyat

Yang termasuk jenis ini misalnya orkes gambus,

janeng, gejog lesung. Irama pada musik tradisonal
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juga cenderung dinamis.

Sifat gerakan dinamis.

Penonton menikmatinya dengan penghayatan secara

santai. Arah pandang 1 atau 3 arah.

4.4.3 Seni Pertunjukan Kreasi Baru

Seni pertunjukan kreasi baru unsur gerakannya berakar

dari seni pertunjukan tradisional. Pada dasarnya
penyajiannya sama dengan penyajian seni pertunjukan

yang telah disebutkan diatas. Sedangkan sifat

pertunjukannya dinamis seperti halnya pertunjukan

tradisional rakyat. Arah pandang penonton dari 1 arah.

Seni pertunjukan kreasi baru tidak digunakan sebagai

patokan dalam penentuan stage, karena yang terutama

diwadahi adalah seni pertunjukan tradisional.

Dari beberapa. pertunjukan diatas dapat disimpulkan secara

umum/secara garis besar tuntutan-tuntutan :

- Tari-tarian Klasik

Sifat gerakan lembut, anggun, agung.

Hubungan penonton -pemain kurang erat.

Arah pandang penonton 1 arah terhadap pertunjukan.

- Wayang Orang, Kethoprak, Teater

Sifat gerakan campuran lembut dan dinamis.

Hubungan penonton-pemain erat, kurang erat.

Gerakan dituntut tersajikan utuh.

Arah pandang penonton 1 arah atau 3 arah terhadap
pertunjukan.
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- Wayang kulit, Wayang Beber, Wayang Golek

Sifat gerakan statis, gerakan ditempat.

Hubungan penonton-pemain kurang erat.

Arah pandang penonton 1 arah atau 2 arah (dibelakang
layar/geber).

- Tari Rakyat

Sifat gerakan sangat dinamis, perpindahan sangat cepat.

Memerlukan area yang sangat luas, bila Pelu terbuka

Hubungan penonton-pemain sangat erat

Arah pandang penonton 4 arah

- Karawitan, musik tradisional lainnya

Sifat gerakan statis

Hubungan penonton-pemain kurang erat.

4.5 Paket Pertunjukan

Paket pertunjukan yang dimaksud disini adalah dalam satu

kali/ satu event terdapat beberapa macam seni pertunjukan

yang dipergelarkan. Jadi, ruang pergelaran dituntut untuk

dapat mewadahi pergantian beberapa macam seni pertunjukan

yang menuntut pewadahan yang berbeda.

4.6 Bentuk Pergelaran Seni Pertunjukan

Dari berbagai macam karakter pertunjukan yang berbeda maka

menuntut pewadahan /bentuk pergelaran yang berbeda pula.

Pemilihan bentuk pergelaran didasarkan dari :

- Karakter dan tuntutan pertunjukan mewadahi pertunjukan

gerakan statis, lembut, anggun, dinamis

- Hubungan penonton - pemain erat dan kurang erat

- Arah pandang 1 arah atau 3 arah
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Adanya tuntutan-tuntutan tersebut, maka dipilih digunakan
panggung menonjol, ada sebagian .panggung berada dibelakang
layar. Hal ini dengan pertimbangan bahwa pada panggung yang
sebelah dalam daPat digunakan pertunjukan yang sifatnya
statis, hubungan penonton-pemain kurang erat.

Sebagian panggung yang menonjol sifatnya moveable. Terutama
digunakan untuk pertunjukan yang menuntut hubungan erat.

Sedangkan pada panggung yang menonjol' digunakan pertunjukan
yang sifatnya dinamis, hubungan penonton-pemain erat.

Untuk dapat mewadahi pertunjukan yang berupa paket
pertunjukan, sehingga pergantian acara satu dengan acara
berikutnya dapat diatur.
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4.7 Karakter Penonton

Penonton selama menyaksikan pertunjukan dalam posisi duduk,
diam dan membutuhkan kenikmatan dalam melihat pertunjukan.
Penonton yang terutama menuntut terpenuhinya kenikmatan
pandang disamping kenikmatan deng<ar.

4.7.1 Kenikmatan Pandang

Dalam menghayati seni pertunjukan, yang dibutuhkan
terutama adalah konsentrasi visual disamping auditiv.
Kenikmatan pandang penonton diperoleh apabila penonton
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melihat pertunjukan tanpa memalingkan kepalanya terla

dalam secara terus menerus selama pertunjukan

berlangsung. Apabila penonton menyaksikan pertunjukan

dengan memalingkan kepalanya secara dalam dan terus

menerus, maka mengakibatkan kelelahan pada leher dan

menurunkan tingkat kenikmatan dalam menyaksikan

pertunjukan. Jadi walaupun pertunjukan menarik, tapi

penonton akan terpaksa dan nenyebabkan

kejenuhan/mengganggu konsentrasi dari penonton.

Penonton mempunyai batas-batas untuk dapat memalingkan

kepalanya tanpa mengganggu konsentrasi penglihatan dari

penonton.

Kenikmatan pandang penonton terhadap pertunjukan, juga

tergantung dari jenis pertunjukan dan

persyaratan/tuntutan dari pertunjukan tersebut. Sebagai

contoh, pada tari-tarian unsur komunikasi budaya

diekspresikan melalui gerakan-gerakan tubuhnya.

Penonton dalam menyaksikannya menuntut dapat melihat

gerakan-gerakan penari/pemain secara utuh. Lain halnya

dengan pertunjukan wayang kulit ataupun wayang golek,

arah memandang pertunjukan justru dari satu arah.

Kenikmatan pandang penonton berkaitan erat dengan sudut

pandang horizontal,

a. Sudut pandang mata normal

Batas kenyamanan pandang mata manusia adalak 30°-30°

dalam keadaan diam/posisi diam.

Batas kenyamanan gerakan manusia adalah 45"-45".
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b. Sudut pandang terhadap area pergelaran

Sudut pandang penonton terluas pada panggung

dibatasi pada sudut 130° pandangan dari deretan

tempat duduk terujung yang terdepan *).

t>«Ul 0«*rah p«rtunjuk*n

c. Batas area tempat duduk penonton

Batas area tempat duduk .penonton tehadap sisi

permukaan stage, sudut antar 30°-60°

^ powjaunA

ponton KirjMii^ ^trdtto*)

*) Theatres and Auditorium,
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4.7.2 Bebas Pandang Tanpa Penghalang

Bebas pandang tanpa penghalang yang dimaksud adalah

penonton dapat leluasa melihat pertunjukan tanpa

dihalangi oleh apapun. Penonton dibagian belakang tidak

boleh terhalangi pandangannya oleh penonton didepannya.

Pada disain lantai penonton yang datar, posisi

ketinggian penonton adalah sama. Pada kondisi ini

penonton mempunyai garis pandang yang sama tinggi. Dan

akan mengurangi kebebasan penonton dalam menyaksikan

pertunjukannya. Penonton dibelakang pada posisi ini

harus melihat dari celah-celah kepala penonton

didepannya. Atau bila perlu penonton harus sedikit

mengangkat kepalanya/meninggikan badannya untuk dapat

menyaksikan pertunjukan. Penonton akan mengalami

kelelahan dan terkuranginya tingkat kebebasan dalam

menyaksikan pertunjukan.

Bebas pandang tanpa penghalang berkaitan dengan sudut

pandang vertikal penonton terhadap pergelaran. Batas

kenyamanan pandang untuk pengamatan dalam

keadaan/posisi diam adalah 30° keatas dan 40° ke bawah.

Sedangkan gerakan kepala dalam batas kenyamanan adalah

30° kedepan dan kebelakang.
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- Desain Lantai.

Untuk mengatasinya, maka desain lantai dibuat

bertingkat , atau dibuat perbedaan ketinggian lantai.

Dimana baris terdepan paling rendah, makin kebelakang

makin tinggi. '•

Selain itu juga penempatan tempat duduk yang permanen

juga akan mempengaruhi jarak antara tempat duduk

baris satu dengan lainnya. Sehingga jarak antara

tempat duduk seringkali menjadi tidak terkontrol yang

mempersulit sirkulasi penonton. Untuk menghindarinya,

maka dibuat daerah tempat duduk yang telah

disesuaikan dan diukur melalui ketinggian dari

lantai.

Maka untuk menyaksikan pertunjukan, posisi penonton

harus dibuat sedemikian rupa sehingga titik mata

penonton dibelakang harus lebih tinggi daripada titik

mata penonton didepannya.

Hal ini dapat diatasi dengan pembuatan perbedaan

ketinggian lantai penonton antara masing-masing baris

tempat duduk. Dimana ketinggian lantai bagian depan

lebih rendah daripada ketinggian lantai

dibelakangnya. Yang akhirnya makin kebelakang makin

tinggi.

4.7.3 Kejelasan Memandang Gerakan

Penonton menuntut adanya kejelasan memandang

pertunjukan. Hal ini menyangkut hubungan antara

penonton dengan pemain/pertunjukan. Pada pertunjukan

79



tunggal, gerakan penari/pemain berupa gerakan-gerakan

kecil ataupun ekspresi muka dari pemain dapat dilihat

oleh penonton. Sedangkan pada pertunjukan kelompok

ataupun pertunjukan massal dimana pemain dalam jumlah

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 pemain/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 untuk

dapat melihat gerakan isyarat dan komposisi

pergerakan pemain adalah 32-36 meter.

4.8 Sirkulasi Penonton

Sirkulasi penonton pada ruang audience dituntut untuk

memberikan kejelasan, langsung dan mengarahkan.

Sirkulasi penonton menuntut :

- kejelasan arah untuk penonton berjalan dan memilih tempat

duduknya.

- tuntutan keamanan, mudah diketahui terutama dalam keadaan

darurat agar penonton dapat meninggalkan gedung dengan

segera.

*1) Neufert, Architect Data (terjemahan), jilid 2
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- Perletakan sirkulasi harus mempertimbangkan arah pandang

penonton terhadap area pergelaran dari arah yang paling baik

harus dihindarkan.

- Lebar ruang sirkulasi harus dapat dilewati oleh 3 orang

dalam posisi berjajar. Lebar minimum sirkulasi dalam ruang

audience 1,65 meter. Hal ini dipertimbangkan terhadap

keamanan dari penonton, terutama dalam keadaan darurat.

- Jumlah sirkulasi maksimum 4 buah

- jumlah kursi antara 2 ruang sirkulasi biasanya 14 buah

- jumlah kursi antara ruang sirkulasi dengan tembok biasanya

7 buah

Berdasarkan tuntutan sirkulasi penonton dalam ruang audience

harus langsung, jelas dan mengarahkan, maka ditinjau dari

perletakan pintu masuk ke ruang audience digunakan pola

langsung GRID IRON PATTERN :

/\

->• "^

alternatif 1

sirkulasi lang

sung mulai dari

Passage

-4-

-r -<-

-r 4-
4

alternatif 2 alternatif 3

menyebar de- . menyebar de

ngan passage ngan passage

masih menja- di pinggir

di satu



Cara perletankan ruang sirkulasi pada ruang audience ada

beberapa alternatif yaitu :

Two cross aisle no cross aisle

one cross aisle three cross aisle

4.9 Kenikmatan Dengar penonton

Sumber suara pemain berasal dari suara percakapan pemain,

alunan musik/gamelan, maupun tembang/lagu dari pemain.

Penonton berharap agar percakapan dan suara dari pertunjukan

dapat didengar. Pada pergelaran seni pertunjukan maka faktor

yang terutama dipenuhi adalah gerakan-gerakan pemain/penari.

Disamping itu juga faktor suara juga cukup diperhatikan untuk

menujang komunikasi auditiv - visualnya.

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 kepenonton,



- kekuatan bunyi/suara pemain ' yang tidak didengar oleh

penonton.

Didalam suatu pergelaran kenikmatan dengar penonton harus

diwadahi antara lain dengan penyediaan akustik yang positif,

dengan kekerasan yang cukup, distribusi suara yang cukup

merata, diusahakan bising dan getaran yang mengganggu

diatasi.

4.9.1 Kekerasan Suara

Suara pemain harus dapat didengar oleh penonton. Suara

pemain bisa tidak terdengar oleh penonton karena :

suara pemain yang lemah, suara/bunyi yang tidak dapat

terdengar oleh penonton dibelakang/tempat duduk yang

jauh. Hal ini dapat diatasi dengan beberapa cara,

dibawah ini yaitu dengan cara-cara pengaturan akustik

yang tidak digunakan dengan sistem penguat bunyi.

- sumber bunyi/suara pemain dinaikkan agar sebanyak

mungkin terlihat oleh penonton, sehingga bunyi dapat

diterima oleh penonton secara langsung.

* <»
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- Lantai tempat duduk penonton dibuat cukup miring,

karena bunyi/suara pemain 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.

- Bentuk ruang pergelaran dibuat agar sedekat mungkin

jarak penotnon dengan pemain/suara dekat. Sehingga

mengurangi jarak antara sumeber bunyi/pemain dengan

penonton.

staj-t-

Sumber : Doelle Leslie, Akustik Lingkungan

- Sumber bunyi/pemain dikelilingi oleh permukaan-

permukaan pemantul (gypsun board, plywood, plexiglas

dsb.) untuk meberikan energi pantul bunyi tambahan

dari suara pemain.
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PEMANTULAN PADA LANGIT-
LANGIT YANG BERGUNA

'I-S^jj^jj^^

1

POTONGAN

buoyi ' •-'

Sunber : Doelle Leslie, Akustik Lingkungan

Disediakan permukaan pemantul tambahan

mengarahkan bunyi kembali ke pemain/pementas

I 1
sumb«r tunyi fendencjdiv"

JjJJ.

untuk

POTONGAN

Sumber : Doelle Leslie, Akustik Lingkungan

Lorong antar tempat duduk /sirkulasi antar tempat

duduk jangan ditempatkan sepanjang sumbu longitudinal

ruang audience, dimana kondisi melihat dan mendengar

pada tempat ini sangat menguntungkan.
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5 pertain

dasrah
Pfhonton

suml>u lon^j-rt/dinal

4.9.2 Difusi bunyi

Difusi bunyi merupakan penyebaran bunyi. Difusi bunyi

merupakan salah satu cara untuk mendapatkan suara bunyi

secara merata, sehingga suara yang terdengar seperti

suara aslinya.

Difusi bunyi/penyebaran bunyi diperoleh dengan cara-

cara (elemen-elemen bangunan yang ditonjolkan, langit-

langit yang ditutup, dinding yang bergerigi, dekorasi

yang menonjol, permukaan dinding yang bergerigi).

Pemakaiannya yaitu dengan pemakaian bahan penyerap

bunyi dan pemantul secara bergantian.

4.9.3 Selain menyediakan sifat-sifat akustik ruang yang

positif, seperti diatas, maka cacat-cacat akustik yang

besar pada beberapa bagian harus ditiadakan.

-4.9.3.1 Gema

Gema terjadi apbila bunyi/suara pemain

dipantulkan oleh suatu permukaan yang jauh,

sehingga bunyi yang didengar penonton tertunda

cukkup lama. Gema bisa disebabkan apabila

dinding belakang yang berhadpan dengan sumber

bunyi/suara pemain memantulkan bunyi. gema

merupakan pengulangan bunyi asli.
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(1) gaung

(2) bayang-

bayang bu

nyi

(3) pemusatan

bunyi

4.9.3.2 Pemusatan bunyi

Pemusatan bunyi bisa disebabkan oleh pemantulan

bunyi Pada permukaan yang cekung. Distribusi

/penyebaran bunyi secara tidak merata.

Intensitas bunyi disatu titik sangat tinggi,

sedangkan terjadi kerugian pada daerah lain

yang tidak mendapatkan distribusi bunyi.

4.9.3.3 Bayangan Bunyi

Gejala bayangan bunyi dapat terjadi pada ruang-

ruang dibawah balkon yang menonjol terlalu jauh

kedalam. Ruang balkon dengan kedalaman melebihi

2 kali tinggi balkon akan menyebakan bayang-

bayang bunyi, dimana tempat duduk yang

jauh/dalam akan terhalangi untuk mendapatkan

bunyi.

Balkon berfungsi memperbesar kapasitas

penonton, panjang ruang dibawah balkon tidak

lebih dari 2,5 kali ketinggian bagian depan

balkon.

)7
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4.9.4 Sumber-Sumber Bising

Semua bunyi yang mengalihkan perhatian, mengganggu atau

berbahaya bagi kegiatan sehari-hari (kerja, istirahat,

hiburan atau belajar) dianggap sebagai bising. Sumber-

sumber bising yang berpengaruh pada gedung pertunjukan

ini adalah :

- sumber bising interior berasal dari hentakan sepatu

penonton, suara pendingin ruangan, getaran peralatan

mekanik seperti pompa, genzet, dsb.

- sumber bising eksterior seperti suara kendaraan

bermotor, mobil, bongkar muat barang pasar, serta

kegiatan-kegiatan lain diluar bangunan.

Suara-suara yang ditimbulkannya dapat mengganggu

kegiatan pergelaran, yang berpengaruh pada kenikmatan

mendengar penonton.

Maka, bising dan getaran yang akan mengganggu

pendengaran, terutama kegiatan pergelaran yang

menyangkut suara dan gerak pertujukan atau pementasan

harus dihindari atau dikurangi dengan cukup banyak
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dalam tiap bagian ruang.

Demikian juga suara/bising eksterior juga berpengaruh

pada kenyamanan kegiatan, terutama kenikmatan

pendengaran pada pergelaran.

Pada kondisi ini, maka bising dari luar setidaknya juga

dikendalikan.

4.9.5 Pengendalian Bising

Pengendalian secara ekonomis lebih ditekankan dengan

cara pengorganisasian ruang.

Ruang-ruang bersifat/menimbulkan bising (ruang

pelayanan khusus, parkir) ditempatkan didaerah (site)

yang juga dipengaruhi oleh bising lain. Sebaliknya

ruang-ruang yang membutuhkan ketenangan (terutama ruang

pengelola, ruang pergelaran, ruang audience)

ditempatkan dibagian yang tenang. Ruang-ruang ini

ditempatkan dipisahkan dari ruang pelayanan khusus yang

menimbulkan kebisingan.

Penataan site ataupun penggunaan barier pohon untuk

mengurangi bising lingkungan.

4.9.6 Sistem Penguat Bunyi

Sistem penguat bunyi digunakan untuk : menguatkan

tingkat bunyi jika sumber bunyi/pemain teralu lemah,

untuk menyediakan bunyi tambahan/suara tambahan apabila

penonton melimpah, untuk mereduksi tingkat bising luar

yang berlebihan, untuk menambah kekerasan yang cukup

dan menguntungkan bagi pemain maupun penonton.
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4.9.6.1 Sistem penguat bunyi saluran tunggal

Tiap komponen sistem penguat bunyi saluran

tunggal terdiri dari *) :

- mikrofon, yang ditempatkan didekat sumber

bunyi menangkap energi bunyi yang diradiasi

oleh sumber bunyi ( pemain), mengubahnya

menjadi energi listrik, dan meneruskannya

kepada penguat. .

- Penguat memperbesar sinyal listrik dan

menyerahkannya kepada pengeras suara.

- pengeras suara mendistribusikan gelombang

bunyi ke pendengar (penonton).

D-

mikrofon penguat dan

kontrol

<
<

pengeras suara

KOMPONEN DASAR SISTEM PENGUAT BUNYI SALURAN TUNGGAL.

(Sumber : Leslie Doelle, Akustik Lingkungan)

*) Doelle Leslie, Akustik Lingkungan
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4.9.7 Sistem Pengeras Suara

' - Sistem Terpusat

If
PENG

F

PENGERASSUA

FREKUENSI XI

ENGERASSUARA S\ /
REKUENSI RENDAH\> /,

L--^V / / / /

-TEMBUS BUNYI

isiisiiAimm-^
POXONGAN

Sumber : Doelle Leslie, Akustik Lingkungan

Penguat suara ditempatkan secara gugus tunggal diatas

sumber bunyi/pemain.

Memberikan kewajaran karena bunyi/suara yang

diperkuat datang dari arah yang sama dengan bunyi

asli/suara pemain.

- Sistem Distribusi

-PENGERASSUARA

<a <a <a

i 3 333 3J3yjJJ3J33JJ^3JJ3Ji3 33J3 3J3

POTONGAN

Sumber : Doelle Leslie, Akustik Lingkungan
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Sistim distribusi digunakan untuk ruang audience

dengat langit-langit rendah, lantai datar dimana

pendengar/penonton tidak mempunyai garis pandang

terhadap pemain, bila bunyi/suara pemain untuk

melayani jumlah pendengar/penonton dalam jumlah yang

besar, pada ruang-ruang yang ada kemungkinan untuk

dibagi menjadi daerah-daerah yang lebih kecil.

- Sistem Stereofonik

digunakan dua atau lebih mikrofon yang dipisahkan

didaerah pergelaran dan dihubungkan lewat saluran

penguat terpisah kediia atau lebih pengeras suara

yang bersangkutan. Sistem ini memberi kesan bahwa

bunyi berasal dari sumber asal/pemain tanpa

diperkuat.

4.9.8 Pemakaian sistim pengeras suara

Pemakaian sistem pengeras suara pada bangunan ini

dipertimbangkan terhadap :

- jumlah penonton pada bangunan termasuk standar ukuran

sedang, yaitu 700 orang.

- pemakaian sistem pengeras suara dan perletakannya

dipertimbangan juga terhadap desain lantai yang

miring.

- Untuk mendistribusikan bunyi/suara pemain pada jenis

pertunjukan yang dinamis.

Maka digunakan penempatan sistem pengeras suara pada

pusat, atau jika tidak memungkinkan juga digunakan

penempatan sistem suara Stereofonik
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4.10 Penampilan Bangunan

Penampilan bangunan dapat merupakan ungkapan dari'

program/jenis kegiatan yang diwadahi. Penampilan bangunan

juga mempertimbangkan terhadap lingkungannya, untuk

selanjutnya menyesuaikan atau kontras terhadap

lingkungannya.

Yang berpengaruh terhadap penampilan bangunan adalah :

- Jenis kegiatan yang diwadahi

- Lokasi bangunan

- Penampilan bangunan sekitar

Jenis kegiatan yang diwadahi pada Gedung Pergelaran Seni

pertunjukan ini adalah merupakan wadah seni, wadah budaya.

Lokasi bangunan terletak di Kawasan Cagar Budaya, yang

merupakan Kawasan Budaya.

Penampilan bangunan sekitar, dapat berupa bangunanan yang

melingkupi kawasan, maupun bangunan yang sudah ada di dalam

Kawasan.

Penampilan bangunan dapat mencerminkan kegiatan didalamnya,

yaitu ' kegiatan budaya, penampilan bangunan dengan

mempertimbangkan aspek kesejarahan dan dapat mendukung

penampilan bangunan sekitar.
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