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WAHANA KESENIAN CIREBON TUGAS AKHIR
Transformasi Motif Batik 'Mega Mendung"

BAB II

PERSYARATAN TEKNIS

Wahana Kesenian Cirebon merupakan sebuah fasilitas yang menampung
kegiatan apresiasi, pengembangan dan informasi kesenian dan budaya tradisional

Cirebon berupa kegiatan pertunjukkan, pameran, diskusi dan informasi literatur.

2.1. Pengguna

Pengguna Wahana Kesenian Cirebon ini dibedakan berdasarkan waktu

kegiatan, yaitu :

a. Pengguna tetap

Adalah para pengguna yang bertugas mengelola fasilitas yang tersedia
yaitu staf-staf pengelola dan pegawai yang berjumlah 14 orang.

b. Pengguna tidak tetap

Adalah para pengguna yang melakukan kegiatan dan menggunakan faslitas

yang ada secara temporer yaitu terdiri atas pengunjung umum, para

seniman yang akan menggelar karyanya baik itu pada kegiatan
pertunjukkan maupun pameran (peserta pameran temporer), serta

pengunjung dengan tujuan-tujuan khusus seperti menghadiri pertemuan.

2.2. Fasilitas Utama

Fasilitas utama yang ada mewadahi kegiatan pengembangan dan informasi

seni berupa apresiasi seni baik seni pertunjukkan maupun seni kerajinan, pertemuan
dan diskusi, serta penginformasian melalui literatur.

Untuk merancang fasilitas pertunjukkan yang ada, menggunakan pertimbangan
kegiatan yang diwadahi, standar-standar dari literatur serta tinjauan pada fasilitas
sejenis.

2.2.1. Fasilitas Pertunjukkan

A. Kegiatan Pertunjukkan

Kegiatan pentas seni yang ditampung berupa kegiatan pertunjukan seni
tradisional Cirebon. Antara lain sandiwara, tari topeng, seni musik berupa karawitan
gamelan, dan pertunjukkan tradisional lainnya.

Pertunjukan sandiwara merupakan suatu bentuk drama daerah yang telah
mendapat pengaruh dari teater Barat, begitu pula dengan pertunjukkan drama
tradisional Cirebon, antara lain dengan digunakannya jenis panggung proscenium dan
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layar. Keberadaan pemain dan penonton dipisahkan dengan adanya panggung dimana

penonton menikmati pertunjukkan dengan satu arah pandang dari depan panggung.

Sandiwara dimainkan oleh beberapa orang dengan gerakan bebas. Untuk mewadahi

pertunjukan sandiwara, jenis panggung yang dibutuhkan yaitu panggung proscenium.

Standar luas panggung untuk pertunjukkan drama mengikuti legitimate drama dengan

lebar panggung antara 6 - 12,19 m dan kedalaman 3,67 - 7,62 m.

Tari topeng Cirebon adalah sebuah pertunjukan tari dimana penarinya

menggunakan topeng. Tari topeng dapat dimainkan oleh satu atau beberapa orang.

Jika dimainkan oleh satu orang, penari mengganti topeng yang dipakai sesuai dengan

lakon yang dimainkan. Penari hanya melakukan gerakan tubuh sedangkan dialog

diucapkan oleh dalang. Gerakan pada tari topeng bersifat dinamis dengan gerakan-

gerakan tubuh termasuk langkah kaki, tetapi gerakan kaki pada tarian ini tidak

membutuhkan ruang yang luas. Biasanya, tari topeng diiringi oleh musik gamelan yang

letak pemain dan alat gamelan ini berada di belakang penari. Luas area untuk

pertunjukkan tari topeng mempertimbangkan luas area untuk pemain dperalatan

gamelan yang digunakan serta area penari dan sirkulasi untuk penari.

r 1

k ^ J

Gbr. 3. Luas area pertunjukkan Tari Topeng
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Pertunjukkan tari topeng dapat diselengarakan dengan menggunakan

panggung atau dapat juga tanpa panggung. Pertunjukan tari topeng dengan panggung

menggunakan setting panggung yang tetap, dimana letak area penonton berada di

depan panggung. Tetapi pada pementasan di desa-desa yang bersifat informal,

kadang penonton dapat berada di atas panggung dan berdekatan dengan pemain.

Pada pertunjukkan tari topeng tanpa panggung baik itu yang bersifat informal seperti

pertunjukkan di desa-desa atau yang bersifatformal seperti di kraton-kraton, penonton

dapat berada di sekeliling pemain dan dapat menyaksikan pertunjukkan arah

menyebar dimana biasanya berada di depan dan di samping area penari.

Gbr. 4. Pertunjukkan Tari Topeng

(Indonesian Heritage (Performing Arts), Didier Millet, 1998, Archipelago Press)

Untuk pertunjukan musik, pada karawitan gamelan gerakan bersifat statis, tidak

membutuhkan ruang yang luas untuk setiap pemusik. Peralatan gamelan untuk

karawitan pada umumnya sama dengan yang digunakan pada pertunjukkan tari

topeng. Sedangkan pertunjukan musik calung yang dimainkan oleh enam orang

dengan membawa alat musik calung, gerakan pemain kadang disertai dengan tarian

sederhana dengan gerakan statis, serta dialog yang sifatnya canda.

w w

Gbr. 5. Luas area pertunjukkan Calung

Pertunjukkan kesenian Cirebon dapat bersifat informal maupun formal, dalam

arti penonton dapat berada dekat serta dapat berkomunikasi dengan pemain tetapi

tetap ada pemisahan antar keduanya dan penonton cenderung hanya menikmati

pertunjukkan.
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B. Tinjauan fasilitas pertunjukkan

• Taman Budaya Yogyakarta (Lokasi: Komplek Universitas Gajah Mada)

Bentuk dan Lay Out Ruang

Fasilitas pertunjukkan pada Purna Budaya Yogyakarta berupa ruang terbuka

dengan kolom-kolom sebagai pembatas pada sisi-sisi bangunan. Langit-langit

mengikuti bentuk atap joglo. Area penonton berbentuk persegi empat dan balkon

terdapat pada bagian atas sisi-sisi area penonton, dengan lantai datar serta

menggunakan tempat duduk non permanen pada lantai datar maupun balkon. Jenis

panggung menggunakan proscenium tanpa apron. Dengan lantai datar dan

penggunaan tempat duduk tidak permanen, setting tempat duduk dapat diubah sesuai

dengan kebutuhan. Fasilitas pertunjukkan ini dapat digunakan untuk pementasan baik

yang bersifat formal maupun informal.

Visual

Penggunaan lantai datar dapat mempengaruhi pandangan penonton ke arah

panggung. Pandangan penonton dibelakang mungkin terhalangi oleh penonton di

depannya. Tetapi hal ini dapat diatasi dengan penempatan tempat duduk yang

berselang (tidak sejajar tegak lurus dengan arah panggung) antar tiap baris karena

mengunakan tempat duduk yang tidak permanen.

Pencahayaan

Fasilitas pertunjukkan ini mengandalkan pencahayaan alami pada siang hari

dengan bentuk bangunannya yang terbuka. Untuk pencahayaan buatan, pada area

panggung penerangan diletakkan diatas area panggung dengan penerangan langsung

simetris ditambah dengan lampu sorot. Pada area penonton, penerangan diletakkan

pada langit-langit dibawah balkon menggunakan jenis penerangan langsung simetris

yang menyebar.

Akustik

Jenis ruang yang terbuka dan bentuk langit-langit yang mengikuti bentuk atap

joglo menyebabkan suara yang dihasilkan menyebar dan memantul ke segala arah,

tidak terfokus ke arah penonton.

Sirkulasi

Pengunjung dapat masuk ke area penonton dari sisi-sisinya (kecuali dari arah

panggung) karena bentuk panggung yang terbuka. Sirkulasi pada area penonton

mengikuti setting tempat duduk yang digunakan pada masing-masing pertunjukkan.

Pengendalian sirkulasi ke fasilitas pertunjukkan dengan membuat pintu masuk primer

dan sekunder pada keseluruhan fasilitas.
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• Taman Budaya (Art Centre) Yogyakarta

Bentuk dan Lay Out Ruang

Fasilitas pertunjukkan pada Taman Budaya (Art Centre) Yogyakarta berupa

bangunan tertutup tanpa adanya bukaan. Ruangan memiliki bentuk persegi empat

memanjang, tetapi lay out tempat duduk berbentuk kipas dengan lantai bertingkat dan

tempat duduk semi permanen. Jenis panggung berbentuk proscenium. Tempat duduk

dapat ditambah dengan tetap mengikuti pola tingkat lantai. Langit-langit berbentuk

datar dengan tambahan lubang pada daerah depan panggung untuk meletakkan

lampu sorot. Fasilitas ini mewadahi pertunjukkan yang lebih bersifat formal.

Visual

Pandangan penonton ke arah panggung sangat baik dengan penggunaan

lantai berjenjang dengan jarak antar baris yang cukup lebar dan kemiringan lantai yang

memadai. Juga didukung oleh peletakkan tempat duduk antar baris berselang. Lay out

tempat duduk yang berbentuk kipas, membuat pandangan penonton dapat mengarah

lurus ke bagian panggung sesuai dengan posisi duduknya.

Pencahayaan

Pencahayaan pada ruang mengandalkan pencahayaan buatan dimana cahaya

alami tidak dapat masuk karena tidak adanya bukaan pada dinding. Pada area

penonton, pencahayaan menggunakan jenis penerangan langsung simetris yang

menyebar dan pada area panggung pencahayaan menggunakan pencahayaan

langsung terarah (lampu sorot) yang terletak di atas bagian depan panggung. Lampu

sorot ini diletakkan pada area lubang langit-langit.

Akustik

Ruang pertunjukkan yang tertutup menyebabkan suara yang ditimbulkan

terfokus pada ruangan. Lay out ruang persegi dan bentuk langit-langit yang datar

membuat pantulan suara menyebar ke segala arah.

Sirkulasi

Entrance utama pada fasilitas ini terletak di belakang area penonton. Selain itu

terdapat juga pintu-pintu tambahan pada sisi samping ruangan yang dapat berfungsi

sebagai pintu keluar dan pintu darurat. Sirkulasi pada area penonton menggunakan

straight aisles tipe stadion dengan empat cross aisles.
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• Societeit Militer Yogyakarta

Bentuk dan Lay Out Ruang

Pada Societeit Militer, fasilitas pertunjukkan berupa ruang tertutup dengan

adanya bukaan-bukaan jendela ditutup tirai kain yang terletak dibagian atas dinding

sisi samping. Ruangan berbentuk empat persegi memanjang ke arah belakang dengan

lay out tempat duduk berbentuk tegak lurus panggung (straight). Jenis lantai

menggunakan lantai bertingkat dengan tempat duduk yang permanen. Panggung

menggunakan bentuk proscenium ditambah bagian apron. Bentuk langit-langit

bertingkat dimana semakin ke tengah, langit-langit semakin tinggi. Fasilitas ini

mewadahi pertunjukkan yang lebih bersifat formal.

Visual

Dengan jenis lantai yang berjenjang, pandangan penonton dapat mengarah ke

panggung tanpa terhalangi. Tetapi pada kenyataan pada Societeit Militer, pandangan

penonton masih terhalangi oleh penonton didepannya. Ini disebabkan oleh tingkatan

lantai yang relatif pendek serta penempatan tiap baris tempat duduk yang sejajar. Lay

out tempat duduk yang tegak lurus arah panggung juga menjadikan pandangan

penonton tidak lurus ke panggung sesuai dengan posisi duduknya.

Pencahayaan

Ruang pertunjukkan ini menggunakan pencahayaan alami dan buatan.

Pencahayaan buatan lebih diandalkan dimana bukaan-bukaan ditutup oleh tirai kain

sehingga cahaya alami tidakmaksimal menerangi ruangan. Pencahayaan buatan pada

area penonton menggunakan jenis pencahayaan langsung simetris yang menyebar.

Pada area panggung, pencahayaan menggunakan campuran antara jenis penerangan

langsung simetris menyebar yang diletakkan diatas area panggung dan penerangan

langsung terarah yang terletak di atas bagiaan depan panggung.

Akustik

Suara yang ditimbulkan tidak menyebar karena jenis ruang yang tertutup.

bentuk ruang persegi empat dan bentuk langit-langit yang semakin tinggi dibagian

tengah menimbulkan pantulan suara yang menyebar.

Sirkulasi

Entrance utama terletak dibelakang area penonton. Selain itu terdapat juga

pintu-pintu dibagian sisi samping ruangan yang berfungsi sebagai pintu keluar dan

pintu darurat. Pada area penonton, sirkulasi berbentuk straight aisles tipe stadion

dengan tiga cross aisles.
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• Lembaga Indonesia-Perancis (LiP)

Bentuk dan Lay Out Ruang

Fasiiitas pertunjukkan pada LiP berupa ruang tertutup tanpa adanya bukaan-

bukaan kecuali pintu. Ruangan berbentuk empat persegi memanjang ke belakang

dengan lay out tempat duduk biasanya tegak lurus panggung (straight). Jenis lantai

terbagi dua yaitu lantai datar dibagian depan dan lantai berjenjang dibagian belakang

pada area penonton dengan tempat duduk tidak permenen. Jenis panggung yang

digunakan adalah bentuk proscenium. Bentuk iangit-iangit memiliki iekukan-iekukan.

Fasiiitas ini dapat digunakan untuk jenis pertunjukkan formai maupun informal.

Visual

Penggunaan jenis lantai datar dan berjenjang dimaksudkan agar pandangan

penonton yang terletak agak jauh dibagian belakang tidak terhalangi oleh penonton

dibagian depan. Setting tempat duduk tidak permanen dapat membantu penempatan

tempat duduk antar baris yang berselang, tetapi biasanya setting tempat duduk yang

digunakan adaiah sejajar.

Pencahayaan

Ruang pertunjukkan pada LiP menggunakan pencahayaan buatan dimana

tidak terdapat bukaan-bukaan untuk masuknya cahaya matahari. Jenis pencahayaan

buatan menggunakan jenis pencahayaan langsung simetris yang menyebar baik pada

area panggung dan area penonton ditambah jenis pencahayaan langsung terarah

diatas area penonton untuk menerangi area panggung.

Akustik

Jenis ruang tertutup menyebabkan suara yang ditimbuikan tidak menyebar

keiuar dari ruangan. Bentuk iangit-iangit dan dinding yang berlekuk menimbuikan arah

pantulan suara yang menyebar.

Sirkulasi

Entrance utama terletak dibagian sisi ruangan pada area penonton. Selain itu

terdapat juga pintu-pintu dibagian sisi samping ruangan yang berfungsi sebagai pintu

keiuar, pintu darurat dan penghubung dengan ruang lainnya. Pintu pada bagian depan

sisi samping bangunan digunakan sebagai pintu masuk pemain apabila pertunjukkan

sedang berlangsung. Sirkulasi pada area penonton dengan setting tempat duduk yang

biasa digunakan berupa straight aisles jenis stadion dengan dua cross aisles.
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C. Kebutuhan Ruang

Ruang yang dibutuhkan untuk kegiatan pentas seni yaitu teater yang meliputi

panggung dan tempat penonton. Selain itu dibutuhkan pula ruang-ruang penunjang

untuk mewadahi kegiatan persiapan pemain serta kegiatan servis meliputi ruang

persiapan (back stage dan side stage), ruang latihan, ruang rias dan kostum, ruang

kontrol, ruang penyimpanan peralatan, dan peturasan.

Fasilitas untuk mewadahi kegiatan pertunjukkan yang berupa pertunjukkan

rakyat ini dirancang berupa ruang tertutup sebagai pengontrol pengunjung yang

ditampung.

I. Panggung

Untuk menampung pertunjukan kesenian ini, dimana penonton bersifat pasif

dan cenderung hanya menikmati pertunjukan yang disajikan, jenis panggung yang

digunakan adalah bentuk proscenium dengan apron. Penambahan apron dimaksudkan

ruang gerak penari pada pertunjukkan tari topeng dimana bagian belakang dari

panggung digunakan sebagai ruang gamelan. Luas panggung ditentukan dengan

pertimbangan dapat mewadahi jenis pertunjukkan tari topeng, musik karawitan

gamelan serta pementasan drama.

12 M
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Gbr. 6. Luas area panggung
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II. Area penonton

Area penonton dirancang bebas tanpa adanya tingkat lantai dengan tempat

duduk yang tidak permanen sehingga setting tempat duduk dapat diubah. Setting
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tempat duduk yang tidak permanen ini dimaksudkan agar dapat digunakan untuk

pementasan umum baik dengan atau tanpa kursi. Area penonton diasumsikan untuk

menampung kapasitas 250 tempat duduk. Dengan kapasitas tersebut, area penonton

dirancang tidak menggunakan balkon.

Untuk memperoleh kenyamanan visual, penggunaan tempat duduk tidak

permanen mempengaruhi pandangan penonton ke arah panggung. Hal ini dapat

diatasi dengan pengaturan setting tempat duduk.

III. Pencahayaan

Pencahayaan buatan menggunakan jenis pencahayaan langsung simetris yang

menyebar untuk pencahayaan baik umum maupun panggung, dan pencahayaan

langsung terarah untuk mendukung aksi panggung.

IV. Akustik

Adanya unsur musik dan suara pada pertunjukkan maka perlu adanya

pengendalian akustik pada ruangan. Pengendalian dilakukan dengan membuat bentuk

langit-langit yang dapat menghantar bunyi dan penggunaan bahan pada dinding yang

dapat menyerap bunyi seperti bahan kayu untuk menghindari terjadinya gaung dan

gema.

Gbr. 7. Bentuk langit-langit

(Data Arsitek jilid 33, Ernst Neufert, 1996, Erlangga)

V. Struktur

Pada fasilitas pertunjukkan, pandangan penonton ke arah panggung

hendaknya dapat langsung dan tidak terhalangi. Maka dibutuhkan ruang yang bebas

kolom di tengah ruang sehingga struktur yang digunakan adalah struktur bentang lebar

dimana keberadaan kolom di area tengah ruang dapat dihindari.

VI. Akses dan sirkulasi

Akses ke fasilitas pertunjukkan ini dirancang dengan pertimbangan kebutuhan

gerak dan faktor keamanan. Akses utama dirancang berhubungan langsung dengan

Hall serta ditambah jalur sirkulasi lain sebagai sirkulasi darurat. Akses pemain dan

pengunjung dipisahkan. Pengendalian dilakukan melalui person dan tiket.

RADITO PRAMONO SUSILO 97 512 169 ll-9

 



WAHANA KESENIAN CIREBON
Transformasi Motif Batik 'Mega Mendung"

TUGAS AKHIR

D. Besaran ruang

Besaran ruang yang digunakan untuk fasilitas pertunjukkan sebagai berikut:

Ruang Perhitungan Sumber Luas (m2)

Theater

- Panggung

Proscenium Area gamelan (12x7,5m) Asumsi 90

+ apron 9

- Area Penonton 250 tempat duduk @ 1,11 m2 Time Saver 277,5 = 280

R. Persiapan

- back stage 50% panggung Time Saver 49,5 = 50

- side stage 50% panggung Asumsi 49,5 ~ 50

R.Rias dan Kostum 2unit @ 10 orang @ 1,7m2 Time Saver 34

R. Kontrol 1 unit Asumsi 15

Gudang 1 unit Asumsi 15

Peturasan 2 unit untuk pemain @ 2 water closet, 2

lavatori

Time Saver 18

2 unit untuk pengunjung @ 3 water 36

closet, 3 lavatori

Organisasi ruang

Hubungan ruang pada kegiatan pentas seni sebagai berikut:

R. Kontrol

Pengunjung- Hall
Seating Area

T)
CO
3

CO
co
c
3

CO

R. Rias &

Kostum

Persiapan

Gbr. 8. Skema hubungan ruang pada kegiatan pertunjukkan
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2.2.2. Fasilitas Pameran

A. Kegiatan Pameran

Kegiatan pameran yaitu kegiatan berupa penyajian benda untuk dipamerkan

dengan tujuan memberi informasi dan promosi. Pelaku pada kegiatan pameran yaitu

pengunjung dan peserta pameran. Kegiatan pameran yang diwadahi ditekankan pada

pameran temporer. Fasilitas yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pameran adalah

ruang pameran, ruang kurator atau pengawas pameran, dan gudang untuk

penyimpanan panel-panel.

Kebutuhan ruang pamer mempertimbangkan jenis benda yang akan

dipamerkan. Jenis benda yang akan dipamerkan pada fasilitas ini diasumsikan adalah

benda dengan skala sebenarnya yang dapat dalam bentuk dua dimensional atau tiga

dimensional. Objek yang akan dipamerkan diasumsikan berupa lukisan dan batik yang

merupakan kerajinan seni yang cukup terkenal di Cirebon.

Untuk lukisan, digolongkan menjadi dua ukuran lukisan yaitu ukuran besar dan

ukuran kecil. Lukisan ukuran besar ditentukan ukuran lebar maksimal 2,5 meter

dengan tinggi maksimal 2,5 meter sedangkan lukisan kecil dengan lebar maksimal 1,5

meter dan tinggi maksimal 1,5 meter.

Untuk penyajian batik, ada beberapa bentuk penyajian seperti dibentangkan

secara keseluruhan apabila motif pada desain berupa gambaran yang berbeda pada

seluruh bahan, dapat ditata sedemikian rupa secara dua dimensional atau tiga

dimensional apabila motif yang digambarkan berupa tyle sehingga tidak perlu dilihat

secara keseluruhan. Untuk penyajian batik, digunakan dua jenis penyajian yaitu

dengan penyajian dua dimensional dengan di letakkan pada dinding untuk motif yang

digambarkan berbeda pada seluruh bahan, serta penyajian tiga dimensional apabila

motifyang diperlihatkan berupa tyle yang memiliki kemiripan diseluruh bahan.

Untuk penyajian batik yang diletakkan pada dinding, ruang dinding yang

dibutuhkan mempertimbangkan luas kain panjang. Ukuran kain panjang umumnya

memiliki panjang 230-250 cm dengan lebar 100-120 cm. Motif yang digambarkan

secara keseluruhan terdiri dari dua jenis, yaitu digambarkan secara horizontal dan

vertikal. Untuk motif yang digambarkan secara horizontal, lebar dinding yang

dibutuhkan diasumsikan maksimal 250 cm sedangkan untuk motif yang digambarkan

secara vertikal lebar dinding yang dibutuhkan diasumsikan maksimal 120 cm.

Penyajian batik dengan bentuk tiga dimensional ada yang berupa penutup

tubuh atau penutup benda lain. Ukuran benda yang bermacam-macam membutuhkan

area untuk benda pamer. Area lantai untuk benda terbesar diasumsikan sebesar 4 m2.
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B. Tinjauan fasiiitas pameran

• Taman Budaya Yogyakarta (Lokasi: Komplek Universitas Gajah Mada)

- Lay out ruang pamer terbuka dimana hanya terdapat kolom-kolom pada

ruangan.

- Terdiri dari 2 buah ruang pamer yaitu untuk pameran tetap pada bagian atas

dan pameran temporer pada bagian bawah tetapi pada kenyataannya, kedua

ruang tersebut digunakan hanya pada saat diadakan pameran.

Pencahayaan alami pada ruang bawah melalui bukaan-bukaan di bagian atas

dinding (bukaan yang lebar sudah ditutup dengan panel kayu untuk menambah

daya tampung benda), sedangkan pada bagian atas melalui bukaan pada atap

(bukaan pada dinding juga ditutup oleh panel kayu).

- Pencahayaan buatan menggunakan lampu sorot yang ditempatkan pada langit-

langit baik pada ruang bawah maupun ruang atas.

• Taman Budaya {Art Centre) Yogyakarta

- Lay out ruang pamer terbuka dimana hanya terdapat kolom-kolom pada

ruangan.

- Hanya terdapat sebuah ruang pamer untuk penyelenggaraan pameran

temporer.

- Pencahayaan alami didapat dari bukaan-bukaan pada bagain atas dinding.

- Pencahayaan buatan menggunakan lampu sorot dengan rel untuk menerangi

benda pamer dan common lighting untuk penerangan secara umum.

• Sapto Hudoyo Art and Gallery (sumber : Sahat, Islamic Art Centre

Yogyakarta, Tugas Akhir)

- Lay out ruang terbagi menjadi beberapa ruangan sesuai dengan jenis etnik dari

benda yang dipamerkan.

Jenis pameran yang ada adalah pameran tetap yang menggelar benda-benda

koleksi dari pemilik.

Pencahayaan siang hari menggunakan pencahayaan alami walaupun pada

ruang tengah (ruang garmen) cahaya tidak dapat masuk secara maksimal

sehingga dibutuhkan cahaya buatan penerangan tambahan.
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C. Kebutuhan Ruang

Ruang yang dibutuhkan untuk mewadahi kegiatan pameran berupa ruang

pamer dimana ruang peragaan dirancang secara linier. Untuk ruang pamer benda dua

dimensi, diasumsikan dapat menampung 30 benda ukuran besar. Untuk ruang pamer

benda tiga dimensi diasumsikan dapat menampung 20 benda. Luas ruang ditentukan

dengan pertimbangan ukuran space terbesar benda dengan penyajian dua

dimensional dan penyajian tiga dimensional. Untuk pameran dengan jenis benda dan

jenis penyajian yang berbeda, jumlah benda yang dipamerkan menyesuaikan ukuran

ruang yang ada.

panAatlQ yan$ bait*

evr+axta-sj .pertounfwng

Gbr. 9. Penyajian Benda Dua Dimensi
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Gbr. 10. Penyajian Benda Tiga Dimensi

I. Pencahayaan

Jenis pencahayaan menggunakan pencahayaan alami dan buatan.

Pencahayaan alami dapat diperoleh dari bukaan pada dinding dan atap tetapi tetap

menghindari cahaya yang langsung memasuki ruang. Pencahayaan buatan

menggunakan pencahayaan langsung simetris menyebar untuk pencahayaan umum

dan pencahayaan langsung terarah untuk benda pamer.

RADITO PRAMONO SUSILO
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Gbr. 11. Pencahayaan buatan

97 512 169

Penerangan Uvvpeuno
Tenonah

11-14

 



WAHANA KESENIAN CIREBON
Transformasi Motif Batik "Mega Mendung"

M

!? ;f7V

I!! .

[.
e^i

J^

r7

TUGAS AKHIR

I !

Mill

!!M!

Gbr. 12. Macam bukaan untuk pencahayaan alami

(Time Saver Standards For Interior Design And Space Planning, 1992, De Chiara.J, Panero.J, Zelnik.M,)

II. Akses dan sirkulasi

Ruang pameran dirancang secara linier untuk mengarahkan pengunjung

mengamati objek secara kontinyu. Akses utama ke ruang pameran berhubungan

langsung dengan Hall dan penempatan akses tambahan untuk keadaan darurat.

Kontrol dilakukan oleh person pada saat beriangsungnya kagiatan pameran.

D. Besaran ruang

Besaran ruang yang digunakan untuk fasilitas pameran sebagai berikut:

Ruang Perhitungan Sumber Luas (m2)

R. Pameran 30 benda 2D @ 15 m2 Asumsi 450

20 benda 3D @ 25 m2 Asumsi 500

R. Kurator 2 unit @ 2 orang Asumsi 18

Gudang 1 unit Asumsi 12
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Entrance

Kurator

Gudang

Gbr. 13. Skema hubungan ruang untuk kegiatan pameran

2.2.3. Fasilitas Diskusi dan Informasi Literatur

A. Kegiatan Diskusi dan Informasi Literatur

Kegiatan yang ditampung berupa diskusi atau pertemuan baik formal maupun

informal dengan tujuan membahas tentang seni dan budaya, baik yang didapat dari

literatur maupun dari kegiatan sehari-hari.

B. Kebutuhan ruang

Untuk pertemuan yang sifatnya lebih formal, fasilitas berupa ruang pertemuan

tertutup yang dilengkapi dengan sarana display sehingga dapat digunakan untuk

diskusi-diskusi yang membutuhkan penyajian display, baik itu berupa rekaman

kegiatan-kegiatan seni atau berbentuk tulisan dan gambar-gambar. Ruang pertemuan

ini memiliki kapasitas 100 orang dengan lay out lecture style (ruang kelas), ruang

proyektor, serta ruang dokumentasi untuk menyimpan dokumen-dokumen seperti

dokumen tertulis, slide film, dan dokumen lainnya. Untuk kegiatan diskusi informal,

dapat dilakukan di ruang-ruang terbuka dan hall.

Ruang proyektor menggunakan jenis rear projection screen dimana ruang

proyektor terletak di depan audience.
17'0'
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Gbr. 14. Ruang Proyektor

(Time Saver Standards For Interior Design And Space Planning, 1992, De Chiara.J, Panero.J, Zelnik.M,)
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Kegiatan diskusi juga dilengkapi dengan sumber literatur dimana peletakannya

dapat diakses dengan mudah baik oleh peserta diskusi maupun pengunjung umum.

Penyediaan sarana sumber literatur berupa perpustakaan yang meliputi ruang baca,

ruang rak buku, area staf pengawas dan penitipan. Kapasitas pengunjung

perpustakaan yang ditampung adalah 20 orang, serta 2 orang staf pengawas.

C. Besaran ruang

Besaran ruang yang digunakan untuk fasilitas pameran sebagai berikut:

Ruang Perhitungan Sumber Luas (m2)

Perpustakaan

-R. Baca 20 orang @ 2,32 m2 Time Saver 46,4 * 50

-R. Rak Buku 20% dari R. Baca Data Arsitek 9,28*10

-R. Staf Pengawas 2 orang @ 4 m2 + penitipan barang Asumsi 12

R. Pertemuan 100 orang @ 1,39 m2 Time Saver 139 = 140

R. Proyektor 1 unit Time Saver 15,25 = 16

R. Dokumentasi 1 unit Asumsi 9

Peturasan 2 unit @ 1 water closet, 1 lavatori Asumsi 9

Organisasi ruang

R.

Proyektor
R. Pertemuan Perpustakaan

R. Dokumentasi

Hall

Gbr. 15. Skema hubungan ruang untuk kegiatan diskusidan informasi litertur

2.3. Fasilitas Penunjang

Kegiatan penunjang didalamnya mencakup kegiatan pengelolaan dan kegiatan

servis pendukung baik servis teknis maupun servis pendukung kegiatan rekreasi.

Fasilitas-fasilitas kegiatan penunjang ditempatkan berdekatan dengan kegiatan utama

untuk memperlancardan mendukung kegiatan utama.
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2.3.1. Fasilitas Pengelolaan

A. Kegiatan pengelolaan

Kegiatan yang diwadahi berupa pengelolaan fasilitas. Kegiatan pengelolaan

bersifat privat karena penggunanya adalah orang-orang tertentu.

B. Kebutuhan ruang

Fasilitas pengelolaan ini meliputi ruang kepala (1 orang), ruang staf

administrasi (1 orang), ruang staf koordinasi teknis (1 orang), ruang staf pengelola

perpustakaan (1 orang), ruang arsip, dan ruang tamu.

C. Besaran ruang

Besaran ruang yang digunakan untuk fasilitas pengelola sebagai berikut:

Ruang Perhitungan Sumber Luas (m2)

R. Kepala 1 orang @ 9 m2 Time Saver 9

R. Staf Administrasi 1 orang @ 6 m2 Time Saver 6

R. Staf Teknis 5 orang @ 6 m2 Time Saver 30

R. Koordinator

Perpustakaan 1 orang @ 6 m2 Time Saver 6

R. Staf umum 2 orang @ 6 m2 Time Saver 12

R. Arsip 1 unit Asumsi 6

R. Tamu 5 orang Asumsi 12

Peturasan 2 unit @ 1 water closet, 1 lavatori Asumsi 9

2.3.2. Fasilitas Servis Pendukung

A. Kegiatan servis

Kegiatan yang diwadahi terdiri dari servis teknis dan servis pendukung kegiatan

utama.

B. Kebutuhan ruang

Fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan utama yaitu area parkir,

plaza, hall, mushola, ruang keamanan, toilet, serta kafetaria. Fasilitas servis teknis

yang dibutuhkan yaitu ruang mekanikal dan elektrikal, serta ruang penyimpanan

barang.

Pada area parkir, kapasitas yang dapat ditampung diasumsikan untuk 30 mobil

dan 30 motor. Besaran ruang untuk area parkir sebagai berikut, untuk mobil sebesar

22 m2 per mobil dan untuk motor sebesar 1,5 m2 per motor.
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Gbr. 16. Area Parkir

Besaran ruang

Besaran ruang untuk fasilitas pendukung adalah :

Ruang Perhitungan Sumber Luas (m2)

Parking Area 30 mobil, 30 motor Data Arsitek 795

Plaza Asumsi 100

Ha!! 100 orang Asumsi 100

Cafetaria 10 meja (4 kursi) @ 5,75 m2 Data Arsitek 57,5 = 60

Dapur 1 unit Asumsi 15

R. Mekanikal 1 unit Asumsi 25

Elektrikal

R. Keamanan 1 unit @ 2 orang Asumsi 6

Mushola + tempat 1 unit Asumsi 25 !

wudlu
i
i

2.4. Hubungan Antar Kegiatan

Penempatan fasilitas yang mewadahi tiap kegiatan utama yang ada dapat di

akses secara langsung oleh pengunjung ke tiap-tiap kegiatan dengan pertimbangan

bahwa tingkatan tiap kegiatan adalah sama. Hall ditempatkan sebagai pusat dimana

dari Hall sirkulasi pengunjung dapat menuju ke masing-masing kegiatan. Penempatan

fasilitas pendukung kegiatan utama berada tidak jauh dengan fasilitas utama sehingga

benar-benar dapat mendukung kegiatan utama.
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A
Gbr. 17. Skema hubungan antar kelompok kegiatan

Kontrol secara keseluruhan dilakukan dengan pengadaan pembatas berupa

pagar, gerbang, dan pintu, penggunaan alarm, serta person.
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