
BAB VI

PENDEKATAN KONSEP DASAR PERENCANAAN DAN PERANCANGAN

6.1 Pendekatan Konsep Dasar Pereneanaan Bangunan

6.1.1 Pendekatan Site

Perletakan site Gedung Pergelaran Seni Pertunjukan

dengan mempertimbangkan terhadap program kegiatan dan

lingkup kegiatan pertunjukan yang diwadahi.

Sehingga perletakan Gedung Pergelaran Seni Pertunjukan
adalah :

- Kesesuaian terhadap Masters Plan Kota Yogyakarta,

mengenai Pengembangan Kawasan Cagar Budaya
Yogyakarta.

- Merupakan Kawasan Budaya yang sesuai dengan program

kegiatan yaitu pergelaranseni pertunjukan, yang

merupakan salah satu bentuk program penampilan
budaya.

- Terletak di Pusat kota, sebagai fasilitas kebudayaan

yang memungkinkan melayani masyarakat, dengan tidak

menutup kemungkinan melayani wisatawan.

- kemudahan pencapaian dan keamanan

- tuntutan ketenangan

- Peraturan Pemerintah
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KRITERIA

Kenudahan
Pencapaian &
Keamanan

Tuntutan
Ketenangan

Peraturan
Pemerintah

Total

Penilaian

15

/'/////•///'/
.//

^26-' ///.

ALTERNATIF

III IV

15 15

18 24

Keterangan :

X = Bobot Kriteria

Y = Penilaian

5 - baik/mendukung

3 - cukup

1 - kurang

Pftr., , . . z = Hasil Penlaian.
Perletakan site Gedung Pergelaran pada Kawasan Cagar
Budaya dengan mempertimbangkan Pemintakatan/penzoningan
untuk kegiatan budaya dengan persyaratan khusus, yaitu
Pada Sisi Timur dalam Utara Kawasan Cagar Budaya.

X

Z

Y
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6.1.2 Pendekatan Penataan Site

Penataan Site dengan mempertimbangkan terhadap prog
ram

kegiatan dan persyaratan pewadahan, terutama pada
kegiatan pergelaran yang membutuhkan persyaratan khusus
kenikmatan dengar.

Penataan site dengan mempertimbangkan :

-Pengaruh suasana sibuk, ramai yang kurang mendukung
suasana santai dalam menghayati pertunjukan.

-Pengaruh lalulintas ramai yang menimbulkan bising
kurang mendukung kenikmatan kegiatan pergelaran.

-Pengaruh kegiatan-kegiatan lain (masjid) yang tidak
memungkinkan untuk diadakan penjadwalan (adzan),
mempengaruhi penghayatan terhadap pergelaran yang
sedang berlangsung.

6.2 Pendekatan Konsep Dasar Perancangan Ruang
6.2.1 Macanr Ruang

Macam ruang didasarkan dari bentuk kegiatan yang
diwadahi Gedung Pergelaran Seni Pertunjukan, serta
.kebutuhan ruang untuk mewadahi kegiatan. Bentuk
kegiatan yang diwadahi meliputi : kegiatan pelayanan
umum/penonton, kegiatan menyaksikan seni pertunjukan,
kegiatan persiapan pergelaran y^^-i 4.f-ige.j.aian, kegiatan pendukung

teknis pergelaran, kegiatan pengelolaan/operasional.
Dari program kegiatan, dituangkan macam kegiatan y,
diwadahi

rang

yang meliputi : KeeHaf-Tn „ irvegiatan pelayanan

104



umum/pelayanan pengunjung, kegiatan persiapan dan

teknis panggung, kegiatan pergelaran, kegiatan

pengelolaan, kegiatan pelayanan khusus. Adapun macam

ruang yang dibutuhkan untuk mewadahi kegiatannya adalah

- Hall Pengunjung/penontqn

- Ruang pembelian karcis/ticket

- Lavatory pengunjung/penonton

- Ruang audience/penonton'

- Ruang persiapan sebelum pergelaran/back stage

* ruang dekor

* ruang rias wajah

* ruang rias baju/kostum

* ruang penyimpanan baju/locker

* ruang latihan akhir

- Ruang pergelaran/pementasan/stage

* ruang pergerakan pemain/penari

* ruang pendukung/pengiring/gamelan dan penabuhnya
- Ruang Pengelola

* Ruang Tamu

* Ruang Pimpinan

* Ruang Wakil Pimpinan

* Ruang Tata Usaha dan administrasi

* Ruang Rapat

* Ruang Pemasaran/penju'alan karcis

* ruang penyimpanan/gudang

Ruang tekn is panggung

* ruang kontrol lighting
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* ruang dimmer lighting

* ruang kontrol sound

* ruang pengatur layar

- Ruang pelayanan khusus

* ruang genzet

* ruang pompa

* ruang mekanikal elektrikal

- Ruang Servis

* lavatory untuk penonton

* lavatory untuk pemain

* lavatory untuk pengelola

'* servis /kafetaria untuk pengunjung

* Servis untuk pemain dan pengelola

6.2.2 Pengelompokan Ruang

Pengelompokan ruang riir^rq„i„n ,
8 ciidasaikan dan pengelompokan

kebutuhan ruang yang mempunyai kesamaan sifat kegiatan
dan tuntutan pelaku kegiatan. Dari macam kegiatan
tersebut, dapat dikelompokkan sebagai berikut.
- Ruang Pelayanan Umum

Ruang pelayanan ui

ditujukan

um untuk mewadahi kegiatan yang

Unt,lk kepentingan pelayanan
Pengunjung/penonton. Dimana, kegiatan tersebut

bersifat umum, untuk pelayanan pergelaran, servis
pengunjung maupun keamanannya.

im i.
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Kebutuhan ruang pelayanan umum :

* Parkir

* Ruang Satpam

* Hall pengunjung/penonton

* Ruang antri karcis/pemesanan karcis

* ruang penjualan karcis

* kafetaria pengunjung

* lavatory

- Ruang pergelaran/stage

Ruang pergelaran membutuhkan ruang gerak tersendiri

yang tidak terganggu oleh kegiatan-kegiatan lain yang

dapat mengganggu jalannya pergelaran. Digunakan untuk
pergelaran seni pertunjukan.

* ruang pergerakan pemain

'* ruang gamelan

• Ruang Audience

Ruang audience untuk mewadahi kegiatan penonton

selama menyaksikan pergelaran. Ruang audience

berhubungan dengan kegiatan pergelaran. Penonton

membutuhkan tingkat kenyamanan visuil disamping

auditiv. Maka ruang ini juga membutuhkan ruang
tersendiri agar tidak terganggu oleh kegiatan

lainnya, dan tidak berbaur dengan kegiatan pada ruang
pergelaran.

Ruang persiapan pergelaran dan teknis panggung/baok .
stage

Ruang persiapan dan ruang" pergelaran mempunyai
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keterkaitan yang erat.' Kegiatan persiapan sebagai
pendukung kegiatan pergelaran. Tetapi, kedua kegiatan
tidak saling berbaur, tetap ada batasnya tersendiri.

Persiapan tersebut meliputi'persiapan pemain untuk
mempergelarkan karyanya maupun

pendukung teknis panggung.

* ruang dekor

* ruang rias baju/kostum

* ruang rias wajah

* ruang penyimpanan baju/locker

* ruang latihan akhir

* ruaang persiapan /green room

* lavatory pemain

* ruang kontrol lighting

* ruang dimmer lighting

* ruang sound kontrol

* ruang pengatur layar

Ruang/kantor pengelola

Ruang pengelola untuk mewadahi kegiat?

dan pengelolaan gedung. Ruang ini membutuhkan ruang
gerak tersendiri pencapaiannya dipisahkan dari ruang
gerak penonton/audience.

* Parkir Pengelola

* Hall/ruang tamu pengelola

* Ruang pimpinan

* Ruang Wakil Pimpinan

* Tata Usaha dan Administrasi

persiapan dan

:an operasional
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*' Ruang Rapat

* Gudang

* Lavatory Pengelola

* Servis untuk pengelola

- Ruang Pelayanan Khusus

Kegiatan yang diwadahi ruang ruang ini menimbulkan
suara bising yang dapat mengganggu kegiatan lain di

gedung ini, terutama kegiatan yang membutuhkan

tingkat konsentrasi visuil disamping auditiv pada
ruang pergelaran.

* ruang pompa

* ruang genzet

* ruang AC

6.2.3 Pendekatan Tata Ruang

Organisasi ruang didasarkan dari tuntutan kenyamanan
ruang dan sifat ruang Pada masing-masing kelompok ruang
yang merupakan hubungan ruang. Tujuan dari..

Pengorganisasian ruang adalah untuk meberikan

kelancaran, kemudahan komunikasi pada masing-masing
kelompok kegiatan. Organisasi ruang didasarkan dari :
- hubunganan antara kelompok kegiatan.

- macam kegiatan

HUBUNGAN RUANG

Notasi :

hubungan erat

hubungan kurang erat

tidak ada hubungan
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RUANG PELAYANAN UMUM

parkir pengunjung/penonton \

ruang keamanan

hall pengunjung

ruang antri/pemesanan karcis

ruang penjualan karcis

kafetaria pengunjung/penonton

lavatory

RUANG PERGELARAN/STAGE

^ruang gerak/akting pemain

ruang penabuh gamelan/musik

(ruang audience

RUANG PERSIAPAN PERGELARAN/BACK STAGE

ruang rias baju/kostum

ruang rias wajah/make up

ruang penyimpanan baju/locker

ruang latihan akhir

ruang persiapan/green r

lavatory pemain

ruang dekor

ruang lighting

ruang dimmer lighting

ruang sound kontrol

ruang layar

ruang pengatur lavar
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RUANG/KANTOR PENGELOLA

ruang tamu

ruang pimpinan

ruang wakil pimpinan

ruang tata usaha/administrasi

ruang rapat

ruang servis pengelola/dapur kecil

gudang

lavatory

RUANG PELAYANAN KHUSUS

ruang pompa

ruang genzet

ruang AC

ORGANISASI RUANG

Parkir

Rg. Satpam

Kafetaria
)

Main Entrance

Lavatory —

- Hall Rg. Audience

rsriir-

loket Karcis

Rq. Latihan aihir Lavatory

I Iside entrance Hail Rg. aias Sresn Roca
! 3a.iu i wajah

I
Ui=taria Loter
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Entrance

Lavatory

?artir Side Entrance Hall Kantor Pengelola Stage

oervue

Ro. Satpai Kafetaria

Rg Teknis Panggung
Lavatory

•Parkir

CLdvacory i

t—- 1—
- Audunce - Stage • Sreen Roos

•Audiesce

_J

Lavatory Rg. Rias •Kafetaria Rg. H4c

^ IBl -"rPengelola LavatoryRg. Latihan Hall ' Kantor PJnqeloI
Achir

6.2.4 Besaran Ruang

Besaran ruang didasarkan dari BacaB kebutuhan ruang,
kapasitas peBakai ya„g dl„adahi dan peralatan
Pendukungnya, luas gerak tiap kegiatan. Standar besaran
ruang digunakan dari Seufert,Arohitec Data; Human
Dimension and mterior Spaee. Sedangkan standard
besaran ruang untuk peralatan ga.elan/.usik didasarkan
dari sumber ASKI Surakarta.
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STANDAR BESARAN RUANG

- Ruang Pelayanan Umum

. Hall Pengunjung .. n r-5 2 -
u>83 m-yorang

. Ruang antri karcis n r ? <
u> t> m"/orang

. Ruang penjualan karcis 4>0 n2/orang

. Kafeataria pengunjung. lj77 m2/orang

. 1 Lavatory/75 orang 3 g m2

• Ruang keamanan/satpam 1,8 m2/orang
- Ruang pergelaran/stage

Kebutuhan ruang gamelan digunakan dari lay outnya.

Kebutuhan ruang untuk pemain perhitungannya
didasarkan dari gerakan-gerakan pemain/penari dengan
gerakan-gerakan bebas/besar :

. dengan gerakan relatif statis = 4 sq.ft/penari

•dengan gerakan tangan kaki/banyak = 25 sq.ft/penari

•dengan gerakan dimensi/langkah-langkah besar = 300
sq.ft/penari

. dengan gerakan bebas =4,41 m2/pemain

. ruang akting a ai ? •
4,41m'-/ orang

. ruang gamelan ... qn ?
o i-i m

Ruang Audience. . n n ? ,
u^ m*y orang

Ruang Persiapan

. Ruang Dekor . ir ->
asumsi 15 m'J

. Ruang rias baju. ... 1•q m 2 .
l >o m -/orang

- Ruang rias wajah 1 R m 2,
• l >0 m y orang

. Ruang penyimpanan baju/ locker... 0,4 m2/orang
• Green Room.... n K 7 •

"'"".• 0,5 m"/orang
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. Ruang latihan akhir = Ruang stage

. Kavetaria pemain .... i 77 m 2,
I> 11 m /orang

. Lavatory pemain .(@) 3 g 2

. Ruang dimmer lighting ......;.... asumsi 15 m2

• Ruang Control linghting asumsi 15 m2

• Ruang 5Qund k°ntrol . asumsi 6 m2

• Ruang pengat,ir 1&y^ asumsi 15 m2

- Kantor pengelola

. Ruang Pimpinan 20 0 m2

. Ruang Wakil Pimpinan 20,0 m2

• Ruang Tu dan administrasi 4,0 m2

. Ruang rapat.... 1 ?
1.5 m"/orang

. Gudang . ,_ -,>
asumsi 10 n'

. Lavatory .(@) on''
v - 3,0m"

- Ruang pelayanan khusus

• Ruang pompa _„„, . ~ ?
asumsi 3 m"

. Ruang genzel, . ^ 7
asumsi 3 m"

. Ruang AC .. . 0 ?
asumsi 3 -^m

PERHITUNGAN BESARAN RUANG

Besaran ruang didasarkan dari standar besaran ruang
dikalikan kapasitas, ditambah daerah sirkulasi 15-20%.

L=(SXK)+(SXRXR)

L = luasan ruang

S = standar besaran ruang
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K - kapasitas ruang

R = sirkulasi 15-20%

Ruang Pelayanan Umum

- Hall pengunjung kapasitas 700 orang

0,83 m2 X 700 .. ?
581 m^-

- Ruang antri karcis kapasitas kapasitas 700 orang '
0,38 m2 X 700 ... ,,__ ?

ibb ni" •

- Ruang loket kapasitas 4 orang

4m2x4 ^ n
16 m ^

Kafetaria pengunjung kapasitas 10% X 700 orang
0,45 b2 X 70 ... o, r- ->

31,5 m '-

~ Ruang keamanan kapasitas 2 orang

1,8 m2 X 2 .. ' •?
3,6 m2

- Lavatory kapasitas 700/75 orang

3 m2 X (700/75) .... oQ ?
2o m

926,1 m2
sirkulasi 20% .... .__ n ->

185,2 a'

1111,3 m2

Ruang Pergelaran/Stage

Besaran ruang pergelaran dipengaruhi oleh jeni
pertunjukan yang akan dipergelarkan. Perhitun

dilakukan berdasarkan jenis dan corak
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termasuk peralatan pendukungnya. Diambil seni musik
tradisional/gamelan Jawa, • • -... . ,.

- Ruang Penari/pemain gerak diambil kapasitas gerakan
besar 30 orang.

4,41 m2 X 30 2
132,3 m^

- Ruang gamelan diambil luasan lay out

gamelan jawa 80 m2

212,3 m2

- ruang audience kapasitas 700 orang

0,9 m2 x 700 r„n 2
•• 630 m^

sirkulasi 20% .. 100
126 m"*

756 m2

Ruarig Persiapan Pergelaran/Back Stage

- Ruang Dekor asumsi
1 o m"

- Ruang rias baju dan wajah kapasitas 30 orang
1,8 in2 X 30 9

• • •' 54 n,2

- Ruang penyimpanan baju/loker kapasitas 30
orang

0,4 m2 x 30 o
12 ay

Ruang persiapan/green room kapasitas 30
orang

0,5m2 X 30 .. , 2
15 irr'
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- Ruang latihan akhir = stage

- Ruang dimmer lighting'...

- Ruang kontrol lighting asumsi

Ruang sound kontrol asumsi

- Ruang pengatur layar

- Kafetaria pemain kapasitas 30 orang
1/77 m2 X 30

Lavatory pemain kapasitas 30/5

3 m" x 6 ....

sirkulasi 20%

Kantor Pengelola

- Ruang pimpinan

- Ruang Wakil Pimpinan

- Ruang TU dan Adm. kapasitas 5 orang
4 m2 X 5

- Ruang rapat kapasitas 10 orang

1,5 m2 X 10

- Gudang ansums i

- Lavatory 30/5

3 m2 X 6

Kafetaria/dapur pengelola

1,77 m2 X 23 orang
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15 m'

15 nr

6 m~

15 m~

53,1 m'-

18 m

415,4 m2

83,08m2

498,48m2

20

20

20

15

nr*

m"

m^

o

m~

40,71m*-



sirkulasi 20%

Ruang Pelayanan Khusus

- Ruang Pompa asumsi..

- Ruang AC asumsi

- Ruang Genzet

148,71m2

29,74m2

178,45m2

3 irr

3 m2

3

9 in'

6.2.5 Pendekatan Fe,,r,mrilan Bangunan

Pendekatan pe„a.pUa„ bangunan didasarkan dari
Pen-pua,, oa„gu„a„ sekitar/karakteristik lingkungan,
bangunan yang sudah ada h; v

" ada dl Kawasan Cagar Budaya
mempunyai langgam Indis;che,

ineiampertimbangkan aspek kesejarahannya.

Penampilan bangunan mewujudkan
kebudayaan '

Bangunan yang melingkupi sekitnr jf.n,B 4 -ekitai Kawasan Cagar Budaya

"itu :Bank Indonesia. Kantor Pos, B« 46, uangunan
Gereja, Nuseu,,, Vredenburg. Bangunan -bangunan te,
berlanggam Indische.

serta dengan

sebagai fasilit;

igunan tersebut

Karakteristik banguna

Budaya

n yang sud,ah ada di Kawasan Cagar

Bangunan yang sudah ada di KCRV ,i i v
dl KCB* adalah bangunan
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Societet Militaire di sudut Timur Laut Kawasan,

2 bangunan rumah tinggal ditepi Selatan yang
berlanggam indische.

Pengujudan Karakter indische itu tampak :

- adanya arsitektur dengan pelingkup dinding, dan

penggunaan sejumlah penebalan dinding serta

ornamentasi pada bagian-bagian yang dikuatkan.

- adanya pembagian kepala-badan-kaki, yang dicirikan

dengan atap miring, "tubuh" bangunan, dan adanya kai
bangunan yang dikuatkan

- adanya penggunaan sejumlah ornamentasi khas indische,
dengan memadukan beberapa elemen Eropa dan Jawa.

- adanya tata lansekap Indische, yang dicirikan dengan
keteduhan, pepohonan besar, dan halaman luas.

- tidak semua ciri tersebut dapat langsung diterapkan,
dipertimbangkan terhadap kondisi saat ini

Kawasan kolonial pusat kota Yogyakarta tersebut pada
masa lampau menyandang fungsi militer yang kemudian

bergeser ke fungsi hunian dan fungsi-fungsi pendukung
lainnya.

Dengan mempertimbangkan aspek kesejarahannya dan untuk

menjaga jiwa tempat "jenius loci" dan kesinambungan
historis, penampilan bangunan diarahkan bernafaskan
indische.
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6.2.6 Pendekatan Sistim Struktur

Sistim struktur didasarkan dari kebutuhan untuk
mendapatkan ruang-ruang besar, tanpa kolom ya„g dapat
menganggu kegiatan yang diwadahi.

Diprioritaskan pad. ruang pergelaran dan ruang audience
dihindarkan dari kolom ditengah ruangan yang dapat
mengganggu kenikmatan pandang dan Pergerakan penonton
dan pemain.

Pada ruang pergelaran dan audience dibutuhkan ruang
yang bebas kolom ataupun elemen-elemen struktur yang
mengganggu kegiatannya.

Sistim struktur yang dipakai dapat memenuhi :

-.fleksibllitas dan kebebasan yang cukup bagi aktivitas
yang ditampung didalamnya.

- kesesuaian dengan karakter fisik lingkungannya.
Sistim struktur yang dapat diterapkan yaitu :
Substruktur

Superstruktur

- basement

- Pondasi menerus dari pasangan batu

kali untuk menyangga beban menerus

- Pondasi pelat kaki / titik untuk

menyangga beban titik yang besar

- kombinasi sistim rangka dan dinding

- kolom, ringbalk dan sloof memakai

beton bertulang, dimensinya
disesuaikan dengan ben tang dan beban
yang dipikul

-Dinding pembatas ruang digunakan
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pasangan batu bata

Atap/kepala :-rangka baJa untuk ^^ ^^

- rangka kayu untuk bentang kecil

6.2.7 Pendekatan Elemen Pembontuk Ruang

Elemen pembentuk ruang (dinding, langit-langit dan
lantai) memberikan kondisi mendengar yang baik terutama
da1am ruang a,udience.

- Harus ada kekerasan suar;

pergelaran

•a yang cukup didalam ruan-P

-Suara/ energi bunyi terdistribusikan secara merata
kepada penonton.

^Henghindari adanya pemusatan bunyi yang menimbulkan
kondisi mendengar yang tidak seimbang.

-Henghindari adanya bayangan bunyi akibat pemakaian
balkon

Hal ini sebagai dasar dal

pergelaran.

am menentukan bentuk ruang

6.2.8 Pendekatan Sistem Penghawaan

Sistem Penghawaan didasarkan dari kebutuhan pelaku
kegiatan dan sifat ruangnya.

Sistem Penghawaan alami yaitu dengan melalui sirkulasi
udara alami melalui bukaan-bukaanya/ventilasi.
Sistem penghawaan buatan dengan menggunakan sistim
pendingin ruang / Air Conditioner System.

Pemakaian sistem penghawaan dengan mempertimbangkan :
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- Pemanfaatan penghawaan alami

- Apabila pemakaian Penghawaan buatan tidak
memungkinkan dikarenakan untuk memenuhi persyaratan
lain yang lebih penting, maka digunakan sistim
penghawaan buatan.

-Adanya penghawaan berupa perlubangan pada dinding
berpengaruh Pada penampila bangunan.

- Ruang-ruang yang tertutup, dimana tidak dimungkinkan
adanya perlobangan karena pertimbangan noise/bising
lingkungan, maka digunakan sistem Penghawaan buatan
Air Condditioner System.

Untuk Penghawaan buatan harus diperhatikan terhadap
kemungkinan terjadinya noise/bising yang ditimbulkan
Peralatan tersebut. Ha]. ini bfjrlaku terutaBa pad&
ruang audience dan ruang pergelaran.

Sistim penghawaan yang digunakan yaitu :

- Sistim pengliawaan alami

Digunakan untuk • p,inner ™i. ruang pelayanan umum, ruang
pengelola.

- Sistim Penghawaan Buatan

Digunakan untuk • mint* r^,.^~i• ruang pergelaran ruang audience

ruang teknis panggung

Penggunaan penghawaan pada ruang audience dan ruang
Pergelaran digunakan sebagai Pertimbangan terhadap
penampilan bangunan

Sistim Penghawaan Alami dan Buatan

Digunakan untuk :ruang persiapan pergelaran, ruang
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pelayan khusus

6.2.9 Pendekatan Sistem Penerangan/Pencahayaan
6.2.9.1 Dasar Pemakaian Sistem Penerangan

- Adanya sinar matahari sebagai penerangan
alami yang dapat dimanfaatkan selama 12 jam.

- Spesifikasi ruang-ruang khusus yang tidak

memungkinkan menggunakan penerangan alami.

- Adanya penerangan buatan dengan menggunakan
tenaga listrik atau genzet.

- Kebutuhan efek-efek penerangan tertentu
6.2.9.2 Pemakaian penerangan

- Ruang berjendela/berventilasi yang tidak
cukup diterangi oleh penerangan alami pada
siang hari, perlu ,memperoleh penerangan
buatan. Penerangan ini terutama untuk bagian-
bagian terjauh dari jendela/ventilasi, serta
untuk menghindari kontras yang tajam dan
mengganggu kegiatan visuil.

- Ruangan yang sangat luas tanpa ada penerangan
alami siang hari yang menembus plafon
memerlukan penerangan buatan.

6.2.9.3 Pengertian Penerangan-Penerangan Buatan *)
-Penerangan umum, ialah segenap penerangan ,
yang terpasang secara permanen didalam

bagian-bagian gedung terbuka untuk umum
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( tidak termasuk penerangan darurat).

Yang termasuk dalam penerangan umum pada

bangunan ini adalah penerangan parkir,

penerangan taman, penerangan eksterior

bangunan

-Penerangan Primer, 'ialah bagian dari

penerangan umum yang minimal diperlukan untuk

pengelolaan dan pengawasan gedung.

Yang termasuk dalam penerangan primer pada

bangunan ini adalah penerangan interior

bangunan yang berfungsi untuk menerangi

tugas-tugas visuil.

- Penerangan dalam keadaan bahaya atau

penerangan sekunder, ialah penerangan diluar

penerangan umum yang disediakan dalam keadaan

darurat untuk memungkinkan nadir in

meninggalkan gedung secara cepat dan aman.

Yang termasuk dalam penerangan sekunder pada

bangunan ini adalah penerangan yang berfungsi

pada keadaan darurat, terutama digunakan pada

ruang-ruang yang tertutup/bukaan-bukaan yang

sedikit. Digunakan pada ruang audience dan

ruang pergelaran.

6.2.9.4 Type-Type sistem Penerangan*)

- Sistem Penerangan Herata

Sistem penerangan merata memberi penerangan

yang tersebar secara cukup seragam diseluruh
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ruangan. Dengan demikian tercipta kondisi

visuil yang merata untuk seluruh ruangan.

Keadaan ini cocok bagi ruangan yang tidak

mempunyai tempat untuk pelaksanaan tugas-

tugas visuil yang khusus. Pada sistem

penerangan merata ini sejumlah titik

penerangan ditempatkan secara tertur di

seluruh langit-langit. ''

Ruang-ruang yang menggunakan sistem

Penerangan merata yaitu : ruang pelayanan

umum, ruang pengelola, ruang audience.

- Sistem Penerangan Terarah

Sistem penerangan terarah, seluruh ruangan

memperoleh cahaya dari suatu jurusan

tertentu. Sistem ini cocok untuk menonjolkan

obyek, untuk menciptakan bayangan-bayangan

supaya lebih tampak bentuk dan susunannya,

atau untuk menyoroti permukaan tertentu untuk

mendapatkan cahaya sekunder dengan jalan

memantulkan cahaya.

Sistem penerangan, terarah bisa juga

digabungkan dengan penerangan merata, dengan

maksud mengurangi efek menjemukan yang

mungkin ditimbulkan oleh penerangan merata.

Sistem penerangan terarah dicapai dengan

memakai lampu pelepasan listrik yang

reflektornya diarahkan, ataupun memakai
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spolight dengan reflektor bersudut lebar.

- Sistem Penerangan Setempat

Sistem penerangan setempat cahaya

dikonsentrasikan pada tempat pelaksanaan

kegiatan vi.su il .

Sistem penerangan setempat diperlukan untuk :

- kegiatan visuil yang memerlukan efek-efek
cahaya tertentu

- tugas visuil yang lebih kritis

- melengkapi penerangan umum yang mungkin

terhalang mencapai sesuatu bagian ruangan

- mengamati bentuk dan susunan benda yang

memerlukan cahaya dari satu arah.

6.2.9.5 Pemakaian Penerangan Buatan Pada Gedung
Pergelaran Seni Pertunjukan

- Ruang pelayanan umum : Penerangan merata dan

penerangan umum

- Ruang audience : penerangan merata,

penerangan sekunder, penerangan

- Ruang pergelaran/stage : penerangan setempat,

penerangan terarah, penerangan sekunder

- Ruang back stage : penerangan merata,

penerangan terarah, penerangan sekunder

Ruang pengelola : penerangan merata

Ruang pelayanan khusus : penerangan merata.
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6.2.9.6 Penerangan Pergelaran/Panggung

'+•' Fungsi

Fungsi penerangan panggung adalah : untuk

menampilkan estetika pertunjukan, untuk

menonjolkan/menciptakan suasana yang tepat

sesuai dengan garapan pertunjukan.

* Salah Satu Metode penempatan lampu panggung

~^\

i\z

A , h\

"7K
Jb \ C ^ P

V

4±

<-
iH

->

Posisi penerangan yang lebih dalam, yaitu C

dan D, sebagai back ground lighting

memerlukan balok ' balok khusus untuk

penempatannya, disesuaikan dengan penempatan

layar agar tidak terganggu naik-turunnya

layar.

i

Pada posisi C dan D ditempatkan pada rangka

batang yang terletak diatas panggung dan

dapat dinaik turunkan.

Pada posisi A dan B ditempatkan di plafond,
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diatas ruang audience dan diarahkan ke
Panggung.

/•

Diletakkan di plafond dan samping layar

untuk menimbulkan efek-efek asap dan kabdt.

Diletakkan pada kotak spotlight dibelakang
panggung.

Pada pembuatan design lampu panggung harus
diperhatikan :

- ruangan yang cukup untuk pemindahan

perlengkapan lampu-lampu pada setiap
pertunjukan

- Jalan masuk kearah tempat lampu harus

dibelakang panggung, agar bisa langsung dan

tidak mengganggu sirkulasi dan kenikmatan
penonton

- Sen.ua posisi lampu harus dapat dicapai, •

sehingga unit-unit lampu dapat diarahkan,

difokuskan, diganti, mudah untuk pencapaian
dan perawatannya.

6.2.9.7 Penerangan Ruang Audience

Digunakan penerangan merata keseluruh

auditorium, dengan sumbe r sinar tidak terlihat,

tetapi hanya sinarnya saja yang terlihat.

Penerangan merata keseluruh bagian auditorium

ditempatkan di plafond. Sedangka penerangan di
lantai dinyalakan eagar memudahkan penonton

m encapai kursinya.
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Untuk pintu keluar digunakan penerangan

sekunder untuk memudahkan penonton meninggalkan

ruangan terutama dalam keadaan darurat.

6.3 Pendekatan Utilitas Bangunan

Utilitas bangunan yang meliputi :

- Sumber listrik

- sistem sanitasi

- sampah

- sistem komunikasi

- sistem tata suara

6.3.1 Sumber Listrik

Sumber listrik digunakan dari PLN. Dengan

mempertimbangkan bahwa PLN dapat memenuhi permintaan

daya listrik pada setiap saat. Sehingga apabila

sewaktu-waktu akan menambah daya listrik yang lebih

besar dari yang ada, PLN akan dapat memenuhi permintaan

tersebut. Kelebihan pemakain sumber listrik dari PLN

adalah :

- merupakan sumber daya yang siap pakai.

- merupakan sumber daya yang saat ini dianggap paling

murah

- sumber tegangan bolak-balik lebih fleksibel. Sehingga

lebih mudah deisesuaikan dengan peralatan listrik

yang dipasang. Dalam hal ini terutama untuk peralatan

instrumen dan kegiatan panggung.

Dengan mempertimbangkan keteraturan pemakaian listrik,
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terutama untuk penerangan taman dan pergelaran yang
mebutuhkan penyediaan sumber listrik vital, terutama
dalam keadaan darurat, sumber listrik darurat sangat
diperlukan. Suber listrk darurat dari generator zet,
yang dipakai apabila dalam keadaan darurat, listrik
padam/mengalami gangguan.

6.3.2 Air Bersih

Air bersih merupakan kebutuhan vital, yang dalam hal

ini dipergunakan untuk keperluan pengunjung/toilet,
pengelola, perawatan taman, pemadam kebakaran.

Air bersih diperoleh dari pipa air minum yang telah
disediakan oleh pemerintah daerah.

Selain diperoleh dari PiPa air minum. juga diperluk

air dari sumur, yang dipergunakan untuk keperluan t

dan keperluan-keperluan liar, terutama dalam keadaan
darurat/ jaringan piPa air,minum sedang rusak.

an

a.man

6.3.3 Sanitasi

Pada gedung pergelaran ini terdapat berbagai kegiatan
Pentas/pergelaran seni. Dari kegiatan tersebut
menghasilkan barang buangan berupa :

- buangan padat (sampah)

Buangan padat biasa disebut sampah, jenisnya berupa
bungkus makanan, sisa makanan, kulit buah-buahan dsb.
Sumber utama sampah berasal d

kegiatan rumah tangga.

buangan cair (limbali cair)
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limbah cair berupa air kotor yang berasal dari kamar
mandi dan WC, maupun cucian yang berasal dari
kafetaria dan kegiatan rumah tangga pengelola.
a. Sampah

Kota madya yang sudah mempunyai Dinas Kebersihan

Kota, sehingga sistem pembuangan sampah dapat
bergabung. Gedung pergelaran seni untuk melayani
Pengunjung dengan ' tujuan rekreasi, santai.
Sehingga harus rapi, bersih. Sistem pembuangan
sampah tidak mengganggu keindahan lingkungan.

Sistem Pembuangan Sampah :

-Pembuangan Sampah ke tempat pembuangan akhir,
(TPA), ikut sistem pembuangan sampah yang sudah
berjalan di Kotamadya.

- Sistem pengumpulam sampah dengan disediakan
tempat penampungan sampah

b.Limbah Cair

sistim pembuangan air kotor (riol) kota dapat

dikatakan tidak berfungsi lagi sehingga buangan
limbah cair tidak dii

ad a.

k dimasukkan ke riol kota yang

Limbah cair yang dihasilkan bukanlah limbah kimia

yang berasal dari industri dan jumlahnya begitu

besar. Sehingga tidak diperlukan treatment khusus

terhadap limbah tersebut. Maka cukup digunakan

septic tank sebagai penghancur limbah dan

selanjutnya ke sumur peresapan. Air kotor yang
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mengandung bahan kimia tidak dimasukkan ke septic

tank karena dapat mengganggu proses berlangsungnya

penghancur limbah.

6.3.4 Jaringan Komunikasi

Komunikasi ekstern dan intern. Komunikasi. ekstern yang

menghubungkan antara percakapan didalam bangunan dengan

percakapan diluarnya. Sedangkan komunikasi intern yang

menghubungkan percakapan antara ruang-ruang didala

bangunan.

Penggunaan komunikasi dengan mempertimbangkan :

- efisien

- mudah dan eepat

- murah

Jaringan komunikasi yang digunakan yaitu :

- Telepon

Telepon yang melayani komunikasi ekstern, ant

pengelola dengan inastansi/Dinas lain.

- Intercom

Intercom digunakan untuk komunikasi didalam bangunan,

yang menghubungkan ruang satu dengan lainnya.

- Head phone

Headphone digunakan pada ruang teknis panggung, yang

digunakan untuk koordinasi penataan teknis lampu,
maupun sound system.
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