
BAB. IV

ART GALLERY SENI RUPA DI YOGYAKARTA

IV 37

4.1. Pengertian.

Art Gallery Seni Rupa di Yogyakarta dimaksud disini

adalah suatu tempat atau wadah atau bangunan yang

diperuntukkan bagi suatu lembaga penyelenggara, yang

memperoleh merawat, menghubungkan dan memamerkan karya karya

seni rupa dengan tujuan studi, rekreasi, dan promosi dengan

perletakan di Yogyakarta.

Gallery Seni Rupa di Yogyakarta, pada hakekatnya

merupakan suatu wadah tetap, berupa bangunan tertutup untuk

menampung kegiatan komunikasi visual antara seniman seni

rupa dan masyarakat melalui Pameran Seni Rupa. Dimana :

Seniman : memamerkan/memberi informasi tentang karya

seni rupa.

- Masyarakat : Menikmati / menghayati / menilai karya seni

rupa.

4.2. Tujuan

Tujuan dari pembangunan Art Gallery Seni Rupa ialah :

- Merangsang peningkatan mutu Seni Rupa Nasional.

- Memungkinkan masyarakat berkomunikasi dengan dunia si rupa
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sebagai manifestasi kebutuhan bathin.

- Memberikan tempat rekreasi yang sehat, mendidik dan

bermutu bagi masyarakat.

- Memberikan kemungkinan bagi seniman seni rupa didalam

menunjukan eksentasinnya, sekaligus menunjang

"kehidupan"nya.

4.3. Status dan Fungsi

a. Status

Pewadahan fisik serta pegelolaannya, berstatus milik /

dikuasai pemerintah lewat Direktorat Pembinaan Kesenian

Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Yogyakarta.

b. Fungsi

Memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang

seni rupa.

Lingkup kegiatannya meliputi :

1. Melayani kegiatan pameran, apresiasi untuk wilayah

Yogyakarta dan sekitarnya( scope regional).

2. Kegiatan pelestarian, pengumpulan obyek pamer dari hasil

karya para seniman.

2. Memberikan informasi tentang karya seni rupa.

3. Kegiatan rekreatif.

4. Kegiatan penjualan secara tidak langsung.
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4.4. Posisi Art Gallery Seni Rupa terhadap lembaga-

lembaga lain.
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4.5. Lokasi Art Gallery Seni Rupa di Yogyakarta.

Dalam menentukan lokasi ada kreteria-kreteria yang

harus dipenuhi antara lain :

- Kesesuaian dengan rencana Peruntukan tanah, RIK.

- Wilayah yang interelasi kegiatan yang terkait

dengan fungsi dan peranan Gallery Seni Rupa

antara lain: Seni Budaya, pendidikan dan hiburan/

rekreasi.

- Wilayah yang memenuhi syarat spesifik bagi fung-

si-fungsi pengelolaan galeri :

* daerah relataif stabil, kelembaban normal.

* terdapat penghijauan dan jauh dari Industri.

* suasan mendukung inspirasi.

- Accesibilitas lokasi terhadap jangkauan kota.

- Komunikatif (strategis,atraktif dan mudah dilih-

hat.

- Aviabilitas :

* keadaan tanah

* kesediaan tanah.

* kemudahan penggunaan tanah.

Pemerintah Daerah Yogyakarta telah menetapkan suatu

lokasi yang berfungsi sebagai Kawasan Cagar Budaya, yaitu

dipusat kota Yogyakarta tepatnya dikawasan Beteng Vredeburg.

Dalam Kawasan Cagar Budaya yang dipersiapkan oleh Pemda DIY

akan dibangun berkaitan erat dalam upaya-upaya preservasi-

konservasi budaya di Yogyakarta. Bangunan unsur fasilitas

kota itu,adalah :
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a. Ruang Pameran, untuk pameran seni lukis, seni patung,

seni grafis, seni kriya, topografi, rangkaian bunga dan

sebagainya. Pada saat ini fungsi kebutuhan tersebut

dilaksanakan oleh Ruang pameran 'Langembara' di Taman Budaya

Yogyakarta, yang relatif memenuhi syarat, kecualai menurut

sementara fihak dianggap berada diluar kota, sehingga kurang

menguntunkan bagi pengunjung. Maka kalau ada ruang lagi

pameran dilokasi yang sedang diteliti, keberadaannya berarti

merupakan duplikasi dengan sedikit kelebihan, yaitu

lokasinya yang ada di civic center.

b. Ruang Pergelaran, untuk menggelar seni tari, seni musik,

seni kerawitan, seni teater, termasuk seni tradisional

seperti ketoprak atau wayang orang. Untuk kegiatan ini Taman

Budaya Yogyakarta juga sudah memilik fasilitas, yaitu 'Panti

Waluyo' dengan kapasitas 1500 orang.

c. Ruang Latihan, untuk berlatih teater (modern/tradisional)

kerawitan, tari atau musik. Tidak semua organisai seni

pertunjukan memiliki fasilitas untuk berlatih, baik ruang

ataupun peralatannya. sehingga dengan adanya ruang latihan

akan meningkatkan kemampuannya. Organisasi-organisasi

profesionalpun tidak selalu memiliki fasilitas itu. Maka

setidak-tidaknya adanya tempat latihan mereka bisa

memanfaatkannya.

d. Ruang Pertemua/Diskusi/Bacaan : sebagai pengganti warung
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kopi ditepi jalan. Dimasa romantiknya para seniman, mereka

itu banyak berkumpul di warung kopi dan sambil makan minum

mereka membicarakan rekan seni mereka.

e. .Studio: untuk praktek keramik, tenun, senigrafi,

lithografi, etsa dan Iain-lain, khususnya studio yang

memerlukan perlengkapan mahal harganya, sehingga tidak

memungkinkan bagi seorang seniman untuk memilikinya secara

pribadi. Maka dengan adanya fasilitas studio ini jelas

cabang-cabang seni di Yogyakarta akan maju dengan pesat.

f. Museum atau Art Gallery : tempat yang dapat dipakai untuk

menyimpan dan memamerkan karya-karya seni rupa yang selama

ini hampir tidak pernah dipamerkan. Dalam pembangunannya

belum memungkinkan, kiranya semantara dapat dititipkan di

museum Sonobudaya atau Beteng Vredeburg yang konon masih

banyak ruang yang belum di fungsikan. Tapi kiranya kurang

afdol apaibila tidak mempuayai wadah baru yang spesifikasi

untuk Art Gallery seni rupa, karena akan menimbulkan

kerancuan dalam pelayanan serta kegiatannya. Sampai sat ini

pengunjung kota Yogyakarta tidak pernah berkesempatan untuk

dapat menyasikkan karya-karya seni rupa, kecuali kalau di

Yogyakarta ada pameran. Selebihnya mereka harus terpaksa

berkunjung ke rumah-rumah seniman untuk melihat karya yang

sudah dihasilkan dan kebetulan belum terjual. Jadi tegasnya,

Yogyakarta memerlukan sebuah tempat: yang mempuyai koleksi

dan pameran tetap seni rupa.
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g. Gedung Kesenian : sebagai pusat seni dan budaya

Yogyakarta perlu memiliki gedung Kesenian, dimana seni

pertunjukan yang bermutu dapat dipergelarkan, baik seni tari

Bedaya yang anggun, maupun seni musik Beethoven dari barat

yang klasik.

Sehingga Art Gallery Seni Rupa di Yogyakarta yang

dimaksud disini adalah suatu wadah khusus untuk menyimpan

dan memamerkan karya-karya seni rupa, yang selama ini belum

mempuyai fasilitas yang permanen untuk memamerkannya. Art

Gallery Seni Rupa yang menampung karya-karya seniman

setempat bahkan nasional. Dalam pameran setiap hari bisa

dikunjungi dan dapat memiliki karya seni rupa yang

dipamerkan.

Dari apa yang dibutuhkan oleh kota Yogyakarta ini perlu

dikaji dalam penempatannya. Kiranya dapat dijawab oleh

Kawasan Budaya Yobyakarta yang berada disebelah Timur Beteng

Vedeburg itu yang sesuai dengan bentuk bangunan maupun

fasilitas dan lokasinya.

Dengan Lokasi dan masterplannya adalah sebagai berikut :
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4.5.1. Penentuan Site dalam masterplan.

Dasar pertimbangan =

••- K e a u A •~i n x •-'" ~

Pengelompokan fungsi bangunan.

..- Rencana tata letak bangunan.

a. Keadaan lokasi/site.
, .., lptak -te tentunya t-.k terlepasDidalam mer enc anak.r. let.k ..tt-

, ..*. - v h ,,, 1 ='- a,n n 1 i n g k u n g a n ,dari kondisi 1inqkungan atau la.ar ,.• ,
.,.. ., -, n n ri ik at a or ik c-.n„hinBB. P«l" dic-rm.ti b.nflun.n-ban0un.,. ,=r.B J->.- -

-i_-ii--i -odikit sehingga sesuaidibongkar, direhab atau diperu-iki ,,-dxkx.
dengan fungsi yang direncanakan.(gambar 5.)

b. Pengelompokan fungsi bangunan.
••••r-.n -^kan dihanqun pada KawasanFungsi-fungsi bangunan yar.Lj akan

«\ „- d~dam =atu penqelolaan, sehingga tidak satu
Cagar Budaya d^aam -"•" i

it- t-ini =atu kesatuanfunQsi banqunan mempuyai satu pengelul- t«M -
nn r,a-r Pudava. Dikarenakan AQSRY yangvanq utuh di Kawasan bag-r ..u.u.?

„-i-i-^n tersendiri, sehingga„^a rencanakan mempuyai penuel ul -„n tea
, , Arrpv me^kili semua fungsi bangunan

dianggap pengel ui a,..u

vanq direncanakan.
. .1W._ nPr,flPmmpokan fungsi bangunan

Berdasarkan asumsi dial<^ i-^ '

me n.j a d i J

j...... Miu-nnm cpni rupa.' «£,RqpY ( R„ Pameran dan Museum _l.m-

Panggung Per gelaran.

- Ruang latihan

.... R_ Pertemuan/diskusi/Bacaan.

Studio.
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- Gedung kesen ian.

Jadi AQSRY yang direncanakan mewakili funqsi R.

Pameran. Museum, Galeri seni rupa yang direncanakan sebaqai

fas i1i tas yan g har us ada.

c ,, Rencana Tata Letak Bangunan.

Pendekatan tat a letak: bangunan dengan menetapkan

fungsi-fungsi kegiatan yang dikembanqkan dalam Kawasan Cagar

Budaya yang hubungannya dengan keber •• ^,....,,-; Beteng Vredebruq.

Sehingga dalam tata letaknva berdasarkan "AS" Betenq

Vredebrug dengan berbag,:! alternatif perletakan adalah

sebagai berikut n (Gambar2 Alternatif )
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Berda^arkan alternat if alternat if

dipertimbangkan atas dasar pertimbanqan s

••- Hubungan antar funqsi bangunan.

-• kemudahan pencapaian,,

IV

d i a t a s

AIternatif Kreteria/bobot j Kreteria/bobot

*Iternatif I | 1/90 2/90

Alternatif II 1 /

Alternation 1/60 7 ,'7<~\

46

dan

Total !

ISO

145

130

Sehingga berdas;sr 1kan kreteria dan bobot letak site plan

dari AGSRY pada alternatif pertama yaitu mendekati "AS"

pencapaian dan Jalan Sriwedani serta /iru^n P .,...., inqan.
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4.6. Tinjauan Unsur Pelaku.

Pelaku kegiatan Gallery Seni Rupa di Yogyakarta dapat

dikelompokkan atas :

a. PENGELOLA, merupakan pelaku kegiatan seluruh pengelolaan

galeri, yang terdiri atas perangkat personalia :

- Kepala dan wakil kepala.

- Bagian Umum.

- Bagian Koleksi.

- Bagian Teknis.

- Bagian Pembinaan.

- Bagian Service dan maintenence.

b. SENIMAN SENI RUPA sebagai penghasil karya seni rupa,
memiliki motivasi :

- Menginginkan adanya media penyaluran bakat, daya cipta /
kreasi .

- Menginginkan adanya komunikasi dengan masyarakat

bertujuan mendapatkan tanggapan / apresiasi masyarakat
atas hasil karya seni rupa ciptaannya.

- Sebagai tidak lanjut adalah memberikan kemungkinan bagi
pengunjung untuk memiliki karya senirupa tersebut melalui
pihak pengelola.

c. MASYARAKAT sebagai pengamat, memiliki motivasi :

- Menambah pengetahuan dalam bidang seni rupa, baik secara
informal amaupun melalui pendidikan.

- Memberikan tanggapan dalam arti apresiasi.

~ Menghendaki suatu tempat rekreasi.

-Kemungkinan tindak lanjut adalah memiliki/ membeli karya
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seni rupa.

d. KARYA SENI RUPA sebagai obyek pamer :

- Memiliki wadah yang mampu mendukung panampilan secara
atarktif.

- Memiliki wadah yang mampu memberikan keamanan baginya.

Berdasarkan motivasi tersebut diatas, maka dalam
kaltannya dengan fungsi, ART GALLERY SENI RUPA mempuyai
peranan :

- Sebaqai media komunilc^i .

Dalam arti AGSR menjembatani hubungan antara sesama
seniman seni rupa dengan karyanya, serta seniman seni ru
dan karyanya dengan masyarakat.

--SejDa^i^njbjy^^ .

Dalam arti AGSR sebagai alat

pa

tentang Kesenirupaan
penyampaian pengetahuan

Sebaqai tempat rekrpasi :

Dalam arti AGSR sebagai media pelayanan yang mampu
memberikan kenyamanan dan kesenangan bagi masyarakat.

e. Kegiatan apresiasi dan rekreasi

Didalam menyaksikan pameran berkala/temporer maupun
gallery tetap, pengunjung mempuyai motivasi dalam bentuk
kegiatan apresiasi dan rekreasi, serta motivasi lain yang
sifatnya /eiatif dalam arti bukan motivasi tertentu dan
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tetap, antara lain membeli karya seni ruPa.

Apresiasi

Merupakan keyiat an yang bersifat
pemahaman terhadap

m menqekspresikan luapan
maksud dan tujuan seniman didala

emosinya keclalam bentuk hasil
:ar yanya,

Rekreasi

Dimaksudkan disini, terbat as hanya Dad a keaiat an

menyaksikan "suasana" kegiatan galeri

Obyek pamer disini
secara keseluruhan.

hanya bersifat sebagai pendukung
pembentukan suasana. Keqiat,'•an ini perlu didukunq oleh adan\nya
pelayanan wadah yang santa 1 .

4.7. Tinjauan Red a keqiatar

a. Red a kegiatan pengelola.

Bagian Un

^Jj^ege1ci1aan ko1eksTT

Pelayanan Tekni-

Bagian Pembinaa
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b. Pola kegiatan pengunjung.

Ruang pamer tetap

c. Pola kegiatan Seniman.

Bagian pengelolaan.

4.6. Materi koleksi galeri.

Seni rupa dan disain adalah suatu bentuk karya seni

Yang diciptakan melalui proses perasaan, pikiran dan

pengalaman bathin seniman yang mengekspresikan keindahan dan
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kenyataan dalam bentuk dan medium garis, warna dan zat.22>

Macam, karakteristik maupun dimensi karya seni rupa
sangat bervarian.

Secara garis besar Seni Rupa dibagi menjadi dua golongan,
yaitu :23)

a. SENI RUPA MURNI ESTETIS,

merupakan luapan emosi/curahan hati seniman tampa
dibebani dengan hal-hal lain.

b. SENI RUPA TERPAKAI,

seni rupa yang dimanfaatkan untuk kepentingan lain.

Namun dari pada itu, seluruh hasil karya seni rupa
dapatlah dikatagorikan menjadi 2macam bentuk dimensi, ialah

• Bentuk 2 demensi dan

. bentuk 3 demensi.

Dalam pengelompokan obyek pamer disini, baik itu pamer
tempore, maupun tetap, temanya disesuaikan dengan Program
Studi pada Jurusan Seni Rupa_ RepBrt. yang tercantuin paija
Kurikuium inti Program s.l, Fakultas Seni Rupa dan Disain
ISI - Yogyakarta, yaitu i,arV3/ yaitu karya seni rupa yang meliputi
kelompok :

1. Seni lukis ( 2 dimensi )

22) ."££? -.^urss^uprr^x-s^ssi.«-
23 )

Buku Petunjuk ISI Yk, 1935-1988.
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2. Seni patung ( 3 dimensi )

3. Disain komunikasi ( 2 dimensi )

4. Disain Grafis ( 2 dimensi )

5. Disain Kriya ( 2/3 dimensi )

6. Disain Interior ( 2/3 dimensi ).

Sedangkan untuk masing masing kelompok obyek pamer, dimensi

tiap obyek pamernya diasumsikan bisa terwakili oleh kelompok

Seni lukis untuk 2 dimensi, serta Seni Patung untuk obyek 3
dimensi.

Sebagai standard dimensi obyek pamer, dipakai patokan

patokan berdasar atas data pengamatan lewat pameran seni

rupa yang pernah diselengarakan selama ini .23<>

c Pameran lukisan ( mewakili obyek pamer 2 dimensi )

Ukuran/cm

-_J

Prosentase

KECIL

45 x 50

40 x 60

50 x 50

50 x 60

20 %

SEDANG BESAR

n ,— _

I 90 x 90 I 100 x 100
I 90 x 120 j 100 x 100
I 100 x 120 I 120 x 200
I 100 x 125 j 125 x 200

70 % 10

Maka berdasarkan atas prosentase jumlah pemakaian (70%),
ukuran terbesar dari kategori SEDANG yaitu 100 x 125 — 2
dianggap bisa mewakili dimensi obyek 2 dimensional.

cm

d. Pameran Patung (mewakili obyek 3 dimensi).
Dasar perhitungan kebutuhan luasan untu seni patung

23')

iTman^Bud^a8*' ^ >••>*'»«< "•"•»^^«,9.ta
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adalah dasar perletakan patung. Patung dengan ukuran tinggi
menggunakan dasar perletakan yang rendah, demikian
sebaliknya.

Dasar perletakan patung pada umumnya terbagi atas dua macam
bentuk, yaitu :

- Dasar perletakan tetap ( dasar kotak ).

- dasar perletakan berputar ( silindris ).

Ukuran

cmxcmxcm

%

KECIL SEDANG BESAR

T T

P | 1 | t | p | 1
—I 1 1 L__

10 % 75%

t | P | 1 | t
I 1 I

20 | 30 j 10 | 20 | 30 | 50 |40 j 50 j 75
20 I 31 | 15 I 20 |30 | 60 | 50 | 60 | 80
25 | 35 | 20 j 25 | 35 | 60 | 50 | 75 | 80

' • ' L. 1 1 i <

15%

Berdasarkan atas prosentase jumlah pemakaian (75%) ukuran

terbesar dari katagori SEDANG yaitu : 25 x 35 x 60 rm3r

dianggap bisa mewakili dimensi obyek pamer untuk dasar

perletakan tetap (tidak berputar).

T

Ukuran :cm KECIL I SEDANG BESAR

Prosentase

\ 0 | TG | p | TG | pf | TINGG]

| 15 | 10 | 30 | 50 | 30 | 100
| 15 | 20 j 35 | 60 | 45 | 95
| 20 | 30 | 35 | 75 | 50 | 100

10% I 75* | 15%

Berdasar atas prosentase jumlah pemakaian (75%), maka



ukuran ter besar dari !<.•••

h isa d •; anng ap nipy.sk i1 :|

p erleta kan yan o b er o t.i t av-

Jumlah karya

ams

qor i SEDANG yaitu C/ 3,:

t:; -j mi";-1'"' s i obyek: namer

'i n g a kan d ip am er kan „

IV

- Obyek 3 dimensional sehanyak 30 karva

-- obyek 2 dimensiona1 sehanyak 100 karya

Pameran temporer„

obyek 3 dimensional seb anyak: 20 karya

obyek 2 dimensional sebanyak 50 karva.

f. PBnaadaauqaaaari mate

Untuk mengumpulkan materi koit-ksi ada beberapa

I) a r :i. h a s :i. 1 me m b e 1 i

Koleksi ini dari hasil membeli dari swast,

ataLi instansi /ga1er i I , i n dan sebagainya.

Dari hasil sumhannan.

Ko 1 e ks i i n i d :j. d a p a t d a

per or ar

61

al

•tu lembaq

Ko 1 e k s i p i n. j a ma n „

> ••••• 11. ? untuk pameran

Koleksi hasil tut ar

i 1 a i n .

in.jaman galeri lain

mporer, di!.

at i ist ans:

Koleksi i n i h a s i ... oar i 'cukar menukar dengan galeri lain,

nantian mats?)

I -i r," 1,1nqqant :i ar p a m e r a ri, k h u s u s Lin t neran tetap
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ditetapkan 5tahun dan sesuai jadwal yang ada untuk pameran
temporernya.

Model penggantian dapat dilakukan al :

- Materi koleksi diganti semua.

- materi koleksi diganti sebagaian dan lay-out penyajian
diganti.

- Materi koleksi pameran tetap tetapi lay out diganti.

- Materi koleksi yang rusak dan hilang langsung diganti.
h. Sistem pameran.

. Pameran tetap

Merupakan penyajian karya seni rupa dan disain menjadi

koleksi tetap gedung galeri. Penempatan obyek pamer relatif
tetap sehingga dapat dibuat ruang yang tetap pula, demikian
sarana dan prasarananya.

• Pameran temporer di dalam bangunan

Merupakan penuujang pameran tetap, dengan waktu pameran
yang relatif Singkat dengan materi yang selalu tambah,
dengan adanya hal tersebut maka flesibelitas ruang merupakan
faktor yang dominan, dengan sarana dan prasarana yang mudah
diubah-ubah sesuai kebutuhan.

i. Pemeliharaan dan perawatan materi pameran.

Semua materi koleksi selalu dalam pengawasan kontinyu
dan melaluf pemerikasaan lebih dahulu sebelum dipamerkan.
Maka perlu adanya usaha-usaha perbaikan dan perawatan kolek-



si yang sesui dengan spesifikasi kerusakaannya

j.Sirkulasi materi koleksi.

> Proses aktifitas obvek pamer temporer .

Pengadaan materi

^>
Seleksi materi

. Pencatatn/

pengkajian

. Pemutaran slide/film

•xs

^
V

didokumentir <£ y> .Perpustakaan.

<^2
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Publikasi pada masyarakat



> Proses aktifitas koleksi pamrr fPfap

- Materi koleksi milik Gal er 1

6udang karantina fc£

Pengadaan koleksi

(smbangan, leibeli dll)

Ruang paier teiporer/tetap
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- Materi koleksi pinjaman

flaten hasil pinjaaan

__i^ -4
seleksi/penqkajianl

c4^
R. peneriiaan/pengiriianL

•^

pengeibalian

benda koleksi

^
Kurator (Idenfikasi)j

*==£
R. preparasi (persiapan) J

5skLS
R. paieran teiporer/tetap
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4.9. Tin.jauan Ruang Pameran Seni Rupa.

Fasilitas Ruang Pamer Seni Rupa sebagai wadah yang

melayani kegiatan komunikasi visual ' Apreiasisif dan

'rekreatif memperhatikan hal hal :

4.9.1. Konfigurasi kegiatan.

Secara garis besar, kegiatan- kegiatan didalam Pameran

Seni Rupa dapat dikelompokkan sbb :

a. Dalam kaitannya dengan kegiatan pameran, meliputi :

1. Pengelola geler i :

Pengelola galeri sebagai penyeleng-

qara pameran selalu melibatkan seluruh
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stafnya untuk mempersiapkan dan melaksa-

nakan pameran sesuai dengan tata pameran

yang dunginkan serta memberikan pelaya

nan pada masyarakat untuk mencari infor-

si. Kegiatan pengelola adalah sebaqaima

berikut :

- memper siapkan clan melaksanakan pamer

an.

- memberikan informasi bersifat khusus

dan umum.

- memberikan pelayanan penunJang(cafe-

tar ia.) .

men.jaga ketertiban dan keamanan pamer

an ,

_. perawatan materi koleksi.

dalam peyelenggaraan pameran bekerja-

sama dengan para seniman.

Pengun.jung / masyarakat.

Apresiasi : — mon.-av^ <„ *men>_ari informasi

berkel i lmg sambil mengamat i obyek

- berdiskusi/berbincang

- mengikuti ceramah.

- membaca buku.

- mengikuti pemutaran slide / fiim.

Rekreatif : - berJalan santai di luar.

~ mengisi daftar nadir.



caen iman

Karya seni
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- memcari informasi.

. lansung

. tidak langsunq

- berkeliling santai.

- duduk duduk sambil melihat suasan.

kegiatan pameran.

- duduk duduk santai sambil makan-minum

r ingan.

~ mendaftar/mengusulkan

sen i .

- memberi informasi.

- memberi ceramah.

- berd iskusi.

- dibongkar.

- disimpan sementara.

- dipilih.

- dipamerkan.

- di simpan sementara.

- dikirim kembali pada pemiliknya.

. Pemilik lama, atau

. Pemilik baru (sudah dibeli).

3. Kegiatan pendukung pameran .

Persiapan pameran :

- membongkar barang.

- menyimpan sementara.

- memi1ih.

- menata obyek.

obyek karya
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menyimpan kembali.

- mempersiapkan untuk dikembalikan.

b- Kegiatan penunjang umum.

Administrasi :

In format if

tulis menulis.

menerima tamu / berb

Jual beli.

Pendataan semm^n w-,Jtluman yang hadi

mcanq,

r .

68

m emberikan infc:^masi di tempat.

'rmasi berpindah tempat

Perawatan

memberikan inf<

(- Guiding.) .

menjaga bacaan.

memutar film/slide.

membersihkan.

memperbaiki kerusakan.

4"3-2- Se9* Pelayanan

a- Pelayanan dan pen
yajian obyek pamer

Pemberian wadah bagi obyek
kegiatan. Dal

kegiatannya, yaitu :

pamer, dimai.-c,,^iy aimaksudkan adalah

P."»r/k.ry. Eeni rup, 5elama
a™ hal mi perlu pertlmh5nnPertimbangan terhadap siklus

- Untuk pameran berksia ^+.rKala atau temporer .-



DATANG

PERGI

~~^>
PENYIMPANAN

SEMENTARA

Untuk galeri tetap

DATANG

PEMILIHAN KARVA

SENI RUPA

PEMILIHAN

DAN

PERAWATAN

<^L

)j PAMER r- PERGI

IV

PenyaJ_ian__obyejk__p_amer_, dipertimbanqkan terhadaap

- Posisi pengamatan dan medan penqamatan :

Untuk obyek 2 dimensional

- dar1 arah muka

- sudut putaran <180°

v^-

V
\

69

:'AMERAN



Untuk obyek 3 dimensional

- datar

0- mengelilinqi (360

^ cm
•-&

- dar i atas

darl bawah
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$
N>

y



medan pengamatan

++.

i ;

L >.

F

<•!) Y-T-

--r

1 '•• -
>

IV 71

x = .jarak obyek: terhadap

mat a.

xl - pengamatan detail

x2 = area horizontal

yl - area pengamata diatas

garis normal.

y2 - area pengamatan di

bawah garis normal.

2 = area pangamata

hor izontal.

tg Oo 1' = perbandingan

pengamatan sudut

pengamatan detail.
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b. Pelayanan apresiasi dan rekreasi

Pelayanan apresiasi, bisa secara :

- Langsung :

Memberikan pengarahan mengenai

waktu/jadual/materi dan sebagainya serta

mengadakan ceramah d<an diskusi yanq

dilakukan ditempat tertentu.

— Tidak: langsung :

Memberikan informasi dengan ..jalan member 1

bacaan, brosur dan pemutara film atau slide

Pel ayanan j;_ek.r_i_aiir dengan menqadakan pelayanan makan

minum maupun tempat duduk santai, yang penempatannya

sedemikian rupa sehingga masih dalam ikatan dengan/

1ingkungan suasana galeri.

c. Pelayanan jual beli.

Pelayanan jual beli yang dimaksudkan disini adalah

bersifat tidak langsung, dengan pengertian bahwa pengunjung

sebagai pembeli tidak berhubungan langsung dengan seniman

seni rupa sebagai pemilik, melainkan berhubungan dengan

pengelola. Namun pengambilan karya yang sudah dibeli diatur

tersendiri dan khusus oleh pihak pengelola.
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d. Pelayanan keamanan

Pelayanan kemamanan karya seni rupa di sini adalah

keamanan yang berkaitan dengan pencurian. Baik itu keamanan

dari seqi unsur penunjang bangunan maupun manusianya.

4.10.Tinjuan

visual.

tata letak obyek pamer sebagai komunikasi

4.1o.l. Tata letak obyek pamer sebagai komunikasi visual

antara obyek pamer dengan pengunjung.

a. Tujuan.

Dapat menampi1kan ungkapan materi obyek pamer, sehingga

terbentuk nilai komunikatif-rekreatif sebaqai prosese dalam

komunikasi visual.

b. Pengertian.

Untuk menarik perhatian pengunjung dalam suatu pameran,

salah satu cara adalah menentukan tata letak obyek pamer-.

Dan tata letak obyek pamer setelah diperhitungkan dan

dipertimbangkan dalam pengaturan dan perencanaan akan

terciptanya ;

suatu komunikasi visual antara pengunjung dan

obyek pamer

- kemudian menyebabkan pengunjung akan merasa betah

untuk berada didalamnya

-y dan akhirnya akan tetap berqairah terus berqerak

dan obyek pamer satu ke obyek benkutnya, dan
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ruang pamer satu ke ruang pamer yang lain hongqa

tuntas.

Untuk itu diperlukan adanya suasana jalannya kegiatan

oameran yang arnan, nyaman serta santai. Dengan kata lain,

terciptanya suasana yang menarik dalam suatu kegiatan

pameran adalah karena adanya pengaturan tata letak obyek:

pamer yang tepat.

c. Batasan

Untuk mencapai maksud dan tujuan mengenai arti dari

pada "tata letak obyek pamer sebagai komunikasi visual"

antara pengunjung dan dan obyek pamer, adalah sebgai berikut

- obyek pamer didalam penyajian pameran terdiri dari

berbagai macam bentuk dan ragamnya, dapat disajikan secara

menarik, mampu memberikan nilai lebih.

Dengan adanya penyelesaian khusus dari tata letak obyek

pamer, maka akan terjadi dengan sendirinya sistim komukasi

visual antara obyek pamer dan pengunjung, sehingga

terbentuk pola sirkulasi dan pola peruangan.

d. Faktor penentu komunikasi visual.

1. Area penempatan obyek

Merupakan kegiatan yang paling dominan, dimana tata

letak obyek pamer sebagai komunikasi visual dua arah, untuk

itu harusKah :

- mampu menan per hat ian, muclah diiihat cian diamati



I v 7 5

mampu memberikan nilai komunikasi rekreat i f„

mampu menaikan / meno.jo' k£.i'i nilai obyek: pamer.

I'. Area, p e n g a m a t a n

Har us mampu member ik: an ras ket enangan ser ta kenr Iratan

>ebagai pendukuiig dal am ber komukas i

",€.:•;• ar a ont imal ,,

'T" /\ .- - ....J ... I ... t :
K Li .!. d •:::• !.• J I'

Har us dapat memb<::>r ikan .j a 1u ger ak s ir ku 1as i denqan ar ah

yanq jelas dan past i. dengan pertimbanqan spesifikasi tata

letak obyek p a mer da n ltr ut an den q a m atan„

Disamping itu dapat menurtjang ketertiban dan ketenanqan

dal am per geraka n pe ngun jung„

4. Area penempatan alat

-• tidak mengganggu area pengamatan, sirkulasi dan area uerak

pengunjung.

-- dapat membantu jalur gerak sir kt.il as i serta memberikan

kel onggaran terIt adao area ruanq pamer.

-• diusahaka alat bantu ini mendukunq sepenuhnya dan

ber fungs i sebaqa i pembanta. ;..y: c\.x memudahkan da1am

pengelihatan dan penqamatan.,

Tata susunan.

Yang dimaksud dengan tata susunan disini adalah

! <:S •:::• i. •-.?.'.

elemen ruanqannya„ misalry
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Dinding, tempat pemasangan alat-alat perga gambar perlu

dipertimbanqkan menqenai perencanaan jendela, pintu serta

I obanq-1 obanq ventilasi, sejaLth tidak 'memecah' luasan area

dinding yang diperuntukkan bagi pemsangan obyek pamer.

- Lantai, tempat perletakan alat peraga perlu diperhitungkan

luas area ruang pamer dengan lay out obyek pamer.

- Langit-1anqit, tempat perletakan alat penerangan yang dapt

memperindah tata susunan obyek pamer.

f. Teknik peragaan.

Penyajian terbuka, dengan cara menai kan/menur Linkan

permukaan lantai atau dengan memberi pembatas pengaman

sebagai pengaman.

Penyajian tertutup, kalau perlu dengan alat bantu yang

berujud vitrin sebagai pengaman dari tangan jahi1, disamping

memang diperlukan bagi obyek pamer tertentu untuk

pengkondisiannya terhadap kelembaban udara yang sesuai.

Audio visual, memakai alat bantu Clayar) untuk pemutaran

slide /film.

4.1U.2. Tata letak obyek pamer sebaqai pembentuk sirkulasi.

Jalur sirkulasi pengunjung akan terbentuk sebaqai

akibat dari tata letak obyek pamer yanq telah diataru

sedemikan rupa.

Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk mendapatkan ungkapan

fisik dari suatu jalur sirkuasi pengunjung yanq mampu

memberikan mlai komunakat1f dan rekreatif sebagi penunjang

komunikasi visual antara pengunjung dan obyek pamer pada
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ruang pamer khususnya dan galeri pada umumnya.

Dengan adanya nilai-nilai komunikatif dan rekreatif pada

jalur sirkulasi pengunjung, dinarapkan dapat menimbulkan

suasana kegairahan pada pengunjung untuk terus berqerak

dalam pengamatannya. Hal itu bisa tercapai dengan cara :

MKMJIASl I*

sjrku/ac,' i^r^
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4.10.2.1. Melakukan perubahan pada area jalur pengamatan.

a. Area pengamatan menyempit ( converging).

~ memusatkan pada satu arah/tujuan tertentu.

- meranqsang manusia untuk bergerak cepat/berqeqas.

- memberi nilai lebih pada obyek amatan dihadapannya.

b. Area pengamatan melebar (diverging!).

- memberikan kesan keleluasan bergerak.

~ memberi suasana terbuka.

memperlambat arus, sehingga lebih lama mengamati obyek

b

Area pengamatan mendatar (horizontal

- memberikan rasa ketenangan.

- memungkinkan kelambatan.

- kontrol pergerakan tinggi.

^

^ M
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d. Area pengamatan keatas (ascending),

menghambat lajti arus pergerakan.

memberikan daya tarik pada obyek sebagai tujuan yang

d ihar apkan.

- kesan bergerak menuju keleluasaan.

\

e. Area pengamatan kebawah(discending).

- mempercepat arus gerak.

- memberikan kesan menuju 1ingkungan/kepadatan.

- memberikan waktu pengamatan sekilas pada obyek

terangsang untLik mengetahui lebih jelas.

-»
v=—----><> y

sehinqq<
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f. Area pengamatan membelok.

- menghindari kebosanan.

- merangsang untuk mengetahui perwujudan visual dsisi yang

lain.

• %

4.10.2.2. Merubah letak jalur pengamatan dalam sekala ruang,

a. Pada bidang alas ruang.

- menunjukkan pembagian ruang.

- memberikan arah yang jelas kemuka.

- keleluasan pandangan, sebagai alternatif pergerakan.

s-, A-

A;.ac.
b. Pada ketinggian ruanq.

- memper1ihatkan suasana pameran secara keseluruhan.

- memberikan Suasana santai dan luas.

V

m emungkinkan pengamatan yang berbeda pada obyek.
UK
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4.1U.2.3. Jalur pengamatan dalam ruang pamer.

Karena pengaturan/penataan obyek pamer, maka

terbentuklah arah sirkulasi. Dalam berkomukasi secara visual

dengan obyek pamer, tidak diharapkan terjadinya crosing

antar pengunjung, meskipun dalam penyajian obyek pamer

dimungkinkan untuk dilihat dan berbagai arah dan secara

berasam-sama.

Sirkulasi dalam ruang pamer dibagi atas dua<2) bagian, yaitu-

a. Sirkulasi primer

Yaitu sirkulasi yang searah dengan dinding sebagai

sirkulasi utama dalam ruang.

b. Sirkulasi sekunder

Yaitu sirkulasi yang mengelilingi obyek sesuai dengan

cara pengamatannya,

/ Af&A /Jfc/*AMATAN

'lMtlj'jiuir4auuitiiH'ii>j»wL'i,<u^lf'i-rfl

iiiHSiiBi
:S§:( ^:^gmm^ ^mx.-^y^;y.

Wi* \m
— AKrA StZl-'ULfiSj Str.KUNPilfi —

/\PhA /'<:y/GA,\/Ay\N

A/.'aa iA.n\N 'S.OIMBNSI

Jlf-x

'-AfttA 9liJ<ilLASi :-Ji.--KLltlPh.-p..

z
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4.10.3. Rangsangan pengamatan pada perubahan area, arah dan

letak sirkulasi pada pengunjung.

4.10.3.1. Perubahan bentuk sirkulasi.

Dengan mengadakan perubahan bentuk sirkulasi, maka

diharapkan akan terjadi reaksi dari pengunjung sedemikian

rupa, sehingga memberikan akibat lanjutan sesuai yanq

dikehendaki oleh adanya perubahan bentuk sirkulasi.

a. Menyempitkan jalur.

melalui penyempitan jalur pergerakan pengunjng akan

terangsang untuk bergerak mencari keleluasaan sebagai suatu

alternatif lain dari keadaan semula.

Selebihnya perhatian pengunjung akan cenderung terpusat pada

obyek yang ada dihadapannya, hal ini berarti secara tidak

langsung memberikan nilai lebih pada obyek tersebut.

Dilain pihak, pengamatan pengunjung terhadap obyek disisi

jalur akan bersifat sambil 1alu/selintas kilas.

Dengan adanya jarak terhadap obyek tersebut dan sirkulasi

yang sedemikian rupa, mengakibatakan pengunjung harus

berjalan dahu'lu kemuka untuk dapat mengulangi pengamatan

terhadap obyek pamer tersebut.

b. Melebarkan jalur.

Dengan melebarkan jalur pergerakan, maka didapat

suasana yang lebih terbuka, lapang dan santai dan keadaan

semula,sehingga memberikan nilai-nilai komunlkatif-rekreatif
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pada pengunjung, sebagai proses komunikasi visual.

Hal ini mengakibatkan kecenderungan melambatnya arus

pergerakan yang memberi kemungkinan bagi pengunjung

melakukan pengamatan lebih lama dan penuh.

c. Mendat arkan jalur.

Permukaan jalur yang datar, memungkinkan pengunjung

untuk tenang dan kosentrasi pada obyek amatan.

d. Menaikan jalur.

Dengan menaikkan jalur, maka pengunjung cenderung

merasa terhambat. Untuk tetap merangsang gerak pengunjung,

diperlukan bentuk penaikkan sedemikian rupa sehingga

pengunjung tetap dapat mengetahui adanya obyek pamer

d idepannya.

4.10.3.2. Perubahan arah sirkulasi.

a. Menerus/ lurus

Dengan memberikan arah lurus pada jalan sirkulasi, maka

diharapkan memberikan pencapaian yang jelas pada pengunjung.

Dengan demikian pengujung akan bergairah melakukannya dan

obyek dihadapai,. .ya menjadi klimaks dari pergerakan yang

di1akukan.

b. Membelokkan jalur

Pembelokan pada jalur, terutama untuk menghindarkan

kebosanan dari pengunjung terhadap jalur pergerakan yang
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monoton dan teratur.

Kemungkinan lain dari pembelokan jalur, adalah terjadinya

benturan arah pergerakan, yang berakibat adanya perhatian

pengunjung yang terpecah menuju obyek yang ingin

d itonjolkan.

4.10.3.3. Perubahan letak jalur dalam skala ruang.

Perubahan letak dapat terjadi pada :

- satu bidang datar sebagai alas ruang.

- ketinggian ruang.

Disamping alasan teknis, perubahan letak jalur dalam

sekala ruang akan memberikan bentuk ransangan gerak sebagai

berikut :

a. Pada bidang alas.

- memberikan kesan leluasa dan santai, sehingga gerak

cenderung lambat, disamping untuk menhindari kesan yang

monoton.

b. Pada ketinggian ruang

dengan meletakkan jalur pada ketinggian ruang, akan

memberikan suasana lapang dan santai.

Kemungkinan pengamatan (3 dimensional.) dan ketinggian

ruang memberikan persepsi visual yanq berbeda-beda pada

pengunjung.

Pemberian jalur ketinggian ruanq dengan lebar relatif

sempft, memungkinkan pengunjung untuk bergerak cepat:

sehingga penqamatan pada obyek disisinya menjadi
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sekilas, yang akan meransang pengunjung untuk bergerak

mendapatkan obyeknya.

4.10.4. Dasar-dasar pengamatan pengunjung pada ruang pameran

Dasar pertimbangan:

a. Tuntutan-tuntut an :

h i-:..;.. ,emat1ka pengamatan pengun.jung :

c. Type dasar dan elemen sirkulasi :

d. Arus pengunjung dan kecepatan berjalan :

e. lama pengamatan,1 el ah pengamatan, alih pandang :

a. Tuntutan-tuntutan

- Pertama, pengunjung cenderung untuk mengetahui

keseluruhan medan yang akan dilalui sebelum bergerak

melakukan sesuatu yang dituju.

- Kedua, adanya ketegasan arah pada/didalam menuju

sesuatu yang dituju tadi.

- Ketiga, pertimbangan keleluasaan perpindahan gerak dari

mengamati obyek pamer yang satu ke obyek yang lain,

dari ruang satu ke ruang yang lain.

Keempat, adanya ruang istirahat sebagai interval

setelah menyaksikan kurang lebih 40 obyek materi.

- Kelima, diperlukan klimaks-klimaks sebagai hentakan

yang menyadarkan pengunjung pada keharusan jalur gerak

yang harus ditempuh.

Keenam, tahap memberikan alternatif pandangan pada

pengunjung pada waktu alaih pandang.
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b. Kinematika pengamatan pengunjung

Kecenderungan pengamatan pengunjung didalam melakukan

pengamatan, manusia pada umumnya berdasarkan atas sifat dan

emosinya, mempuyai kecenderungan dalam pergerakan. Antara

lain disebabkan oleh :

- Faktor pendorong.

Didalam pengamatan, pengunjung cenderung untuk ; menuju

pada benda-benda yang diinginkan, menuju suatu

perubahan, menuju sautu titik jalan masuk, menuju

sesuatu kontras yang tertinggi, menuju sesuatu yang

bersifat menerima, menuju sesuatu tempat terbuka,

menuju ke sesuatu yang menakjubkan keingm tahuannya,

mrnuju kedmamisan bentuk stelah bosan keteraturan

bentuk yang monoton, untuk merasakan pergantian

suasana.

- Faktor penghambat.

Pengunjung cenderung untuk berhenti dalam melakukan

pengamatan, disebabkan oleh adanya ; adanya rintangan-

nngtangan, kebosanan terhadap sesuatu yanq monoton,

sesuatu tuntutan yang tidak menyenangkan.

- Faktor pengarah pengamatan.

Pengunjung cenderung mengikuti arah yang dibentuk oleh

; suatu bentuk patahan pada dinding, lantai ataupun

atap, tanda atau lambang dan warna, gubahan bentuk

struktural/alam.

- Faktor ransangan untuk istirahat.

Pengunjung terangsang untuk istirahat, dikarenakan oleh
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; adanya fungsi-fungsi yang berhubungan dengan

peristirahatan dan pelepasan lelah, kesempatan untuk

menangkap view/ obyek atau amatan yan lebih jelas,

kesempatan untuk privace, kesempatan untuk

berkonsentrasi, mencapai posisi yanq optimum.

c. Perumpamaan pengamatan.^4,1

Arus pengamatan pengunujung diumpamakan sebagai aliran

air sungai, diharapkan akan mendapatkan karakteristik

pergerakannya.

24

$5' tea* &e&v i*i Ttnyoi

|N| ADA <^M'

$ v-ada t^apat ^ t patent- 3
MeM^ONk IM^.AKAN Me^^AlAMi

T£|2(?6<AR £, 0>EuX^R)

John Ormsbee Simonds, Landscape Architectur
of Mans Natural Environment, The Mc
International Book Company, 1961, hal-158.

The Shaping
Grwa -Hill
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d. Type dasar dan elemen sirkulasi.

Sirkulasi mempuyai 2 type dasar :

- Sirkulasi Horizontal

Dengan elemen-elemen ; corridor, lobby atau hall yanq

berperan sebagai pusat pertemuan dan penyebaran untuk-

untuk publik, rotunda yang merupakan daerah pusat yang

senng merupakan elemen klimaksdan pola sirkulasi

yang ada.

- Sirkulasi Vertikal

Dengan elemen-elemen ; ramp, tangga, escalator,
elevator.

Namun mengingat minimalisasi perwatan, efisiensi dan

efektifitas penggunaan pada 'Art Gallery Seni Rupa ',

yang diperkirakan tidak akan mencapai ketinggian 4

lantai, maka peralatan mekanis (elevator dan escalator)

akan dikesampingkan dalam pembahasan.

e. Arus Pengunjung dan kecepatan.

Jumlah pengunjung di han -han biasa diasumsikan

berjumlah 1,5 pengunjung rata-rata per hari pengunjung Taman

Budaya Yogyakarta. Sehingga jumlah pengunjung untuk Art

gallery Seni Rupa di Yogyakarta adalah 1,5 X 1000 : 7 = 215

orang perhari ( alasan ada di BAB VI ).

Apabila galeri buka pada :
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pertama : jam 09.00 - 13.00 (4jam)

kedua : jam 17.00 - 21.00 (4jam)

Jumlah 8 jam

21!

maka arus pengunjLing = org/jam

8

- 30 org/jam atau 0,08 org/detik.

Sedangkan kecepatan berjalan dari pengunjung bervariasi

tergantung pada faktor-faktor sebagai ber ikut :25)

- Perbedaan umur dan jenis kelamm.

anak kecil (6-10 th) lfl m/dtk

rema-^a 1,8 m/dtk

laki-laki dibawah 40 th i / m/dtk

laki-laki diat as 55 th • • • - :. , 3 m/dtk

wanita dibawah 50 th i 4 m/dtk

wanita diatas 55 th lf3 m/dtk.

laruop atau kelompok.

Dalam beberapa hal, kerap kali pengunjung pameran

datang/berjalan secara berkelompok. Kecepatan berjalan

dihitung berdasarkan kecepatan perorangan yang paling
1ambat.

Didalam memperhitungkan kecepatan berjalan pengunjung

dalam ruang pameran , akan diambil rata-rata kecepatan

sebaqai dasar perhitungan selanjutnya.

25)
Peter Tregenza, "The design of interior circulation",
Crosby Lockwood Staples, London. ^non ,
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Perhitungan rata-rata diambil dari kecepatan tertinggi dan

terrendah, yaitu :

1,1 + 1,8

m/dtk = 1,45 m/dtk.

e. Lama pengamatan, lelah pengamatan, alih pandang.

- Lama pengamatan

Lama pengamtan pada obyek dari setiap pengunjung adalah

tidak sama dan relatif.

Namun untuk mempermudah hitungan, diasumsikan rata-rata

: - 1,5 menit untuk obyek 2 dimensional

- 2,0 menit untuk obyek 3 dimensional.

- Lelah pangamatan

Pengunjung akan mengalami kelelahan dalam pengamatan

(kosentrasi) setelah mencapai 40 obyek secara beruntun.

- Waktu alih pandang

Dalam melakukan pengamatan obyek pamer, pengunjung

memiliki_sa.at__.Eer_p_indahan__p_enjg_amatan. yang disebut alih

pandang.

Waktu alih pandang pada 2 obyek pamer yang berdampingan

(Untuk obyek 2 dimensional), lamanya berkisar 0,5 - 1,3

dtk. Sedangkan untuk obyek 3 dimensional, jika

diperhitungkan dengan pergantian posisi penqamatan,

lamanya 0,7 - 2,0 dtk. Jarak antar obyek 2 dimensional

diperkirakan _jkurari_q__l ebih 0.75 m.
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4.10.5. Cahaya sebagai pendukung komunikasi visual antara

obyek pamer dan pengunjung.

PENGUNJUNG o-

<-T^

©

CAHAYA

OBYEK PAMER

a. Tempat kedudukan sumber cahaya langsung dalam penqamatan

obyek 2 dimensional.

^

1. Secara vertikal :

- Tg. & -^ sudut pangang

atas.

- Tm ^ tinggi mata

- Sudut pengamatan normal

kepala diam 30°

- Sudut pengamatan normal

kepala bergerak 60u

§.b!.03lbe.r_j_Human Dimension

?< Interior space

Julius Panero,AIA, ASID.

Martin Zelnk, AIA. ASID.
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Ditentukan :

- Jarak amatan obyek pamer besar 2.60 m

- Jarak amatan obyek pamer sedang 1.30 m

- Jarak amatan obyek pamer kecil 0,65 m

Anggapan ; lantai sebagai absis

dinding sebagai ordinat

Perhitungan :

R'Ltmus dasar : Tg.@

y - x. t q . (i»

1). Letak titik A dari lantai (YA) =

Ya = 260 . tg.30° + 150 = 300 cm

yal = o cm

2)., L..tak titik B dan lantai (Yb) ;

Yb = 130. . tg.30°+ 150 --= 225 c

Ybl = 260 - 150 = 75 cm

= y

3). Letak titk C dan lantai CYc) ;

Yc = 65 . tg.30° + 150 = 187,5 cm
Yd = 187,5 - 75 = 112,5 cm.

4). Letak titik Tp1 dari lantai CYT1) :

260

yTl =

5). yT2

+ 150 = 600 CM.

130

-,-• --,,-,0
to. 30

375 CM

92



DJ

6).YT3 =

t q. 30

7). Yt4

•>ot g. 30"

Kesimpuian :

a. Obyek besar, tinggi obyek. pamer - 300 cm

Obyek sedang, tinggi obyek pamer = 150 cm

Obyek kecil, tinggi obyek pamer = 75 cm

b. Tempat kedudukan titik-titik lampu :

Untuk obyek besar : Tl (-260; 600) sampai

T2 (-130; 375).

Untuk obyek sedang: T2 (-130; 375) sampai

T3 (-65 ; 263).

Untuk obyek kecil : T3 (-65 ; 263) sampai

T4 (-32,5 ; 206).

c. Dipilih tempat kedudukan titik lampu pada garis

Tl - T2 (dapat dipakai untuk segala obyek dari

besar sampai kecil).

Tempat kedudukan titik lampu ini

diimplikasikannya pada ketinggian ceiling, jadi

tinggi ceiling berkisar antara 375 cm sampai

600 cm dari lantai.

IV 93

263 CM

= 206 cm
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2. Secara Horizontal :

Kedudukan lampu diatas tinqi

. :a t a ,, j a d i d a 1 a m k e d u d u k a n

Hor i z on t a 1 ( ar ea pe>nq amatan)

t i d a k (Ti e mp u n y a l p e n g a r u h .
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b. Tempat kedudukan sumber cahaya dalam pengamatan titik

pamer tiga dimensional.

1. Sec ara Ver t i k a1 :

HuMAV v>ifA^MS\ONy €f
_ iN'-re^vop. cpac^ By

jKiUw; pAN^ckj ,AA, ASU>
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2. Secara Horizontal :

Sumber cahaya untuk 3-D

Jarak (jari-jari) dari sumbu obyek pamer, yaitu ;

- 2,60 m ( dengan 3 sumber cahaya ).

- 1,75 m ( dengan 6 SLimber cahaya ).

- 1,31 m ( dengan 12 sumber cahaya).

96



IV 97

Tempat kedudukan sumber cahaya (Horizontal) dalam pengamatan

obyek tiga dimensi diperhatikan hal-hal :

a. Tuntutan :

- minimum diameter 120 cm melalui sumbu obyek pamer

(obyek terbesar) mampu terliput.

- titik-titik sumber cahaya yang ritmis dalam lintasannya

(membagi radial sama besar).

- mampu dalam mengkombinasikan pengendaiian sumber

cahaya, pada saat dibutuhkan.

b. Standart patokan :

- kemampuan penyebaran yang bisa ditolelir dari sumber

cahaya adalah sudut 30".

- untuk penerangan obyek tiga dimensional minimum

terdapat tiga sumber cahaya.

- tempat kedudukan sumber cahaya seperti yang tergambar

pada halaman 9P. ..

Maka setelah dianalisa secara gratis halaman itu tadi, dapat

ditentukan :

- penerangan dengan titik. sumber cahaya dengan jarak

(jari-jari) 260 cm dari sumbu obyek pamer, membentuk

sudut 120°.

- penerangan dengan 6 titik sumber cahaya dengan jarak

175 cm dari sumbu obyek pamer, membentuk sudut 60u.

- penerangan denmgan 12 titik sumber cahaya dengan .jarak

130 cm dari sumbu obyek pamer, membentuk s^Jut 30!''.
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4.10.6. Penampilan obyek pamer dalam ruang pameran.

i

OBYEK PAMER©- PENAMPILAN

menyinar i melihat

CAHAYA MANUSIA

a. Jems, bentuk dan dimensi obyek pamer.

Karena bentuk, jenis dan dimensi obyek pamer sangat

berfariasi, maka dipandang perlu untuk membuat batasan-

batasan yang dapat dipakai sebagai anggapan yang bisa

mewakili, baik untuk obyek dua dimensional maupun tiga

dimensional.

1. Obyek pamer dua dimensional :

Ukuran luasan : Clihat halatman 53. .)

- Obyek terkecil : 45 x 50 cm^.

- Obyek teerbesar : 125 x 200 cmz.

- Rata - rata : 100 x 125 cm^.

2. Obyek pamer tiga dimensional :

Ukuran volume : Clihat halaman,.^. )

- Dasa peletakan tetap ukuran rata-rata vootstek

25 x'35 x 60 cm°.

- Dasar peletakan berputar, ukuran vootstek =

diameter 35 x 75 cm^.

Untuk obyek tida dimensional yang tingginya melebihi

tinggi vootstek (60 cm), karena kemungkinan
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peletakannya kepada vootstek menjadi 1ab11, alternatif

peletakan adalah langsung diatas permukaan lantai.

Tinggi maksimum obyek pamer tiga dimensional diukur

dari lantai 3 m (sesuai standart pengamatan vertikal),

halaman 9f>.

Sedangkan obyek pamer yang ekstra besar hanya diumumkan

untuk dipemerkan diluar.

Tuntutan obyek pamer atas cahaya.

1. Obyek pamer dua dimensional :

- memungkinkan untuk penampilan detail.

- memberikan penekanan secara merata, bebas bayangan

2. Obyek pamer tiga dimensional :

- pemberian penekanan .

- kemungkinan penampilan detail.

- memperjelas tekstur, bentuk serta bayang-bayanq

yang mungkin dicapai dengan beberapa penerangan

setempat atau penambahan penerangan setempat.

Secara kwantutatif, persyaratan tingkat illuminasi ruang

pameran berkisar : 50 sampai 150 lux.
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Cahaya dalam ruang pameran yang dimungkinkan mendukunq

penampilan obyek.

1. Penerangan umum (General lighting).

a)

x::::zra:

T

). Spotlight diatas ceiling.

F 1 Lior esc en t

d ibelakanq

translucent ceiling :

- memeberikan sinar

yang merata atau

penuh, monoton.

b). Cahaya tak langsung (pantulan dan ceiling).

- memberikan cahaya

lembut, enak atau

pieasent.

~ tak cukup

memberikan penerangan

bagi obyek pamer

1amp

- mendramatisir obyek

pamer.

- tak cukup memberi

penerangan umum.



d). Cahaya diatas obyek pamer

UJ!
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ekonomis.

memberikan cahaya

langsung bagi obyek

pamer.

member i kan

penerangan umum

(refleksi langit-

1angit)

kurang kontras

antara penerangan

ruang dan obyek

pamer.

Penerangan setempat (obyek pamer).

a). Dari sudut sumber.

LAtfAYA
(ANJfcSUN'fc;
TA)Ah^.

'•->) . Dar i dua sumber .

Cahaya langsung, membuat bayangan, menyatakan

bentuk dan tekstur.
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Kombinasi 1angsung-1uminous wall, menonjolkan

obyek, membentuk bayangan.

c). Dari empat sumber.

T~

\ -t—v
~r

/

.~f% •.-* > r.

K

•4
±°-

-^-
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d. Hubungan sumber cahaya dan pengelihatan pengunjunc

liillllltlllifii

<•?-• • *

I

Menimbulkan glare (silau), harus dihindarkan,

Menimbulkan bayangan, harus di hindarkan.

L

>'y®a!!;'/:U

Pantulan yang menggangu,

harus dihindarkan.

103
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e. Bentuk -bentuk distribusi cahaya dan penempatan sumber

cahaya.

1. Pertimbangan-pertimbangan :

a). Terwujudnya expresi ruang dengan karakter yang

netral dalam arti :

- menonjolakan/menigkatkan nilai obyek.

- mendukung proses komunikasi visual secara

optimal .

b). Perlunya unsur-unsur dekoratif, sebagai daya

tarik/member1 kesan-kesan khusus pada "area"

tertentu.

2. Altenatif bentuk pola distribusi cahaya.

a). 1angsung.

- kerucut

W V

>• v

- Si 1inder.

V A

/t1
L"\

"V-L i \^y

J
W- .JV....-<

E k p r e s l :

- k e ku a t a n , t aj am .

- galak/ angguh.

- tegas / dinamis.

Expresi :

- tegas, anggun.

- netral

~ tenanq.
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4.10.7. Dasar - dasar gerakan kepala dan mata manusia.

a. Studi ruang benda dan manusia tvertikal).

A'C ol f.luv«iiivnl oi
• A ii^hl 6 in ••*«, -

Fio.n Ilia £,o "

-y- Uruv crsighl

RANGE OF HEAD AfD EYE MOVEMENT
IN THE VERTICAL f>< ANE *UVtMENT

-HUMAK -DIMENSIOM **
INTERIOR SPACP-.-BY
JULIUS,p. ,^iA,AS\a
Mafiti'n/.^. A\A,AS\D.
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Kepala manusia diam dan bergerak vertikal

ViSUAL FIELD IN VERTICAL-PLANE

HcAD r„;C"„c.«ENT IN VERTICAL PLANE

HUMAN/ Pi MENTION
U \NTep-OR c;pACE-

JUUUS P, A\A,AS1D
MAPTiN 2,AiA,A^D-
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1). Dasar pengelihatan.

Pada potongan vertikal, sudut pandang mata tidak

simetris ( lebih besar kebawah), karena mata let.:,

banyak berorentasi kebawah.

Sola mata tidak bergerak :

keatas : 30" diatas garis tinggi mata.

- Kebawah : 40" dibawah garis tinggi mata.

Bola mata bergerak :

keatas : 50- diatas garis tinggi mata.

- kebawah : 70" dibawah garis tinggi mata.

2). Jarak pengamatan.

tg.O 1' = perbandinqan sudut pengamatan detail.

Bila ketentuan ketebalan garis detail pada obyek

diasumsikan = 0,1 mm, maka :

0, 1

Jarak pengamatan detail (xl) = = 343 mm = 0,34 m.

tg.O0 1'
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Perhitungan , berdasarkan potongan melintang vertikal

untuk obyek 2-D dan 3-D. :

yl + y2

Kepala diam : x = ________

tg 30U + tq 40°

y = TM + x.tg 30°.

Kepala bewrqerak

y 1 ' + y2 '

otg 50" + tq 70

TM + x' tq 50 (.)

b. Studi ruang benda dan manusia (horizontal.).

* M

Th ~ \ 1 5 Siandara
i "i Lme ol
•i t S.gm

HEAD MOVEMENT IN HORIZONTAL PLANE VISUAL FIELD IN HORIZONTAL PLANE /

•SUM9ER

HUMAN V>\Me«sr0N £y In/T^P-i'oR !T?ACP
BY \XJL\U£ .pf ANP M4gT/r* 7
AlA , ASfD.
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1). Dasar pengelihatan dengan potensi mata semetris.

. Kepala diam ;

Pengamatan terhadap obyek dengan batas

- standart : 30° - 30°

- maximal : 62° - 62°

110

enyaman gerak area pengamatan.

posisi diam (duduk/berdiri), kepala

(menoleh kekiri/kekanan).

batas maximal pengamatan : 45° - 45°.

bergerak

3) Dasar pengelihatan berdasarkan potongan horizontal.

- sudut pandang adalah simetris.

kepala diam, pengamatan terhadap obyek kesamping,

. standart : 15u

•0. maximal : 45

batas terjauh pandangan mata bergerak ketepi adalah

100(-' dan maximal 45°.

A yp L™\

r
v~o

f-

Kepai a d iam :

t g 30 0

Kepa1 a bergerak :

Lo

J tg 1 ,.- 0
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4.10.8. Perhitungan area pengamatan.

tg 0- 1' = perbandingan sudut

pengamatan detail,

xl = jarak pemgamatan detail.

x2 = area gerak horizontal

x = jarak obyek terhadap mata

y1 ~ area pengamatan vertikal

diatas garis normal

m yy- - area pengamtan vertikal

dibawah garis normal

y - area pengamatan vertikal

2 = area pengamatan horizontal

4
^

*. >l

< "k

6:

^P
/•slul-
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1). Perhitungan perletakan obyek 2-D.

Perhitungan x :

Secara vertikal.

Ukuran obyek : 100 x 125 cm2 (hal 5.9 .;,

Ada 2 kemunkinan komposisi perletakan obyek, yaitu :

\I-MX>

Hrl2<5

Komposisi I

Pada komposisi I :

yi
(j

t g 30

v = 100 cm

h IT'=; cm

H -lOO

[V - -1Z-C

Komposisi II

112

yi
.-,,-. o

Y-

• tg 30" + tq 4< ,o
yl + y2

y2
utg 40"' =

Perhitungan pada ko

100

x =

0,5774 + 0,8391

yl + y2

tg 30° + tg 40°.

mposisi I.

= —7£li.ML.S.<T>



Pada komposisi II : v

h

125

0,5774 + 0,8391

Sje_Lajra__ Hor i z ont a 1 :

125 cm

100 cm.

= P.81 25_jl m

tg 30u =

Pada komposisi I.

125

2. 0,5774

Pada komposisi II.

100

x —

_108, 24 c m

x —
~ 86,60 cm

O2 tg 30
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2. 0,5774

Dan hasil perhitungan diatas, dipilib Jarak obyek
Pengamatan terpanjang, yang dipandang paling memenuhi

Persyaratan aalam segaia posisi perletakan obyek pa,.,.
Maka ditentukan jarak x = 108,24 >_u0 cm.

Tinggi minimal obyek terhadap pe
rmukaan lantai, adalak

150 cm - y2 - 150 -(110 tg 40° ,_ 57,7 cm.

linggi maximal obyek terhad
ap permukaan lantai, adalah
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150 + ( no tq 30° ) = 150 + 63,51 =_213JL51__c_m.

2). Perhitungan perletakan obyek 3-D :

Perhitungan x :

Jarak pengamatan detail, diasumsikan sama dengan

pada obyek 2-D, yaitu - 0,34 m tlihat hal ?£. )

Sec ara_vert ika1.

Dimensi obyek 3-D : 60 cm diatas voostek.

Dengan demikian y = 60 cm dan _ = 35 cm (lihat hal
60

"" fl 2.X.5§i_SJJ]"

tg 30u + tg 40°

Secara horizonta1

tg 30(

— °Q r31 cm.

x 1

2. 0,5774

Tinggi minimal obyek terhadap permukaan lantai, adalah :
150 - ( 42,36 tg 40° ) - 150 - 35,54 - 114.46 cm.

Tinggi maximal obvek nAmt-K +-„>-i-.^h -.--uy_K pamer terhadap permukaan lantai

adalah : 150^O + ( 42,36 tg 30°) = 150 + 24,46 =__174.46 cm
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4.10.9. Perhitungan Ruang pameran.

a. Dasar pertimbangan .

1).Jumlah karya seni rupa yang dipamerkan :

Pameran tetap :

- obyek 3-D sebanyak 30 karya

- obyek 2-D sebanyak 100 karya.

Pameran temporer :

- obyek 3-D sebanyak 20 karya

- obyek 2-D sebanyak 50 karya.

(1ihat hal ... )

2). Luasan/besaran secara horizontal, diasumsikan sbb

- berdasar standart : 10 m2/obyek.

berdasar satuan area pengamatan.

Data^J^jyek__2z3) _•

Data perhitungan :

<=,75 125
=_f

1_2>
0'

«•'

jarak pengamatan 1,10 m

(1ihat hal ...)

- lebar rata-rata 1,25 m

(dimens i 125x100, hal..)

- minimal jarak antar

obyek pamer = 0,75 m.

( hal...)

area badam manusia

= 0,5 m.

-- area sirkulasi = 1,2 m.
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Kebutuhan mz (luasan) tiap obyek pamer 2-D

( 1,10 + 0,5 + 1,2 :> x ( 0,75 + 1,25 ) =

1,80 x 2,00 = 5,_6_ml

Uya_L_U___C|by^k__3-D :

Data perhitungan

jarak pengamatan 0,42 m

CIihat hal...)

area badan manusia

= 0,5 m

area sirkulasi = 1,2

- 0,24 + 0,5 + 1,

= 2,12 m.

Kebutuhan m2 ( luasan ) tiap obyek pamer

V r: x (2, 12)^ =_14JJ2_ m"

m.

Kapasitas ruang berdasar titik jenuh batas waktu ali
pandang menikmati obyek pamer sebanyak: 40 kar«

ih

'ya.



t^il^L__Ly___L____JG_a^ =

2-D butuh luasan 100 x 5,6 m2 - 560 m2

- 3-D butuh luasan 30 x 14,12 - 423,6 m2
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+

9.S.3.,._&.._. m"^

Sehmgga bila dalam ruanq pamer antara obyek pamer 2-D
dan 3-D jadi satu qalam penyajiannya, maka butuh :
- Ruang 130 : 40 = 3 ~'S^r--^ \ 4 ruang,

Luasan perruang menjadi 983 6
m 245,9 ._A 250m2

Berdasarkan standart luasan ruan
g pamer = io x 130 =

-—1.3.00 m2

Jadi luasan perruang 1300 : 4

Luas Ruang pamer tetap totalnya antara:

§L83JL6_mf__sampan l 1g.OO_g£,

luas perruangnya menjadi antara_^oJnl^aflffiai_32g_J!^

yjltujk^j^san^rj^^

~ 2-D butuh luasan 50 x 5,6 m2 = 280 m2

- 3-D butuh luasan 20 x 14,12 m2 - 282,4 m2

-ixiwi m

562,4 m2

Sehingga bila dalam pameran temporer antara obyek pamer
2-d dan 3-D jadi satu dalam penyajlannya, maka butuh :
- Ruang 70 : 40 =1,75 2 ruang,

Luasan perruang menjadi, 562,4
: 2 - 281,2 _ 3oo m2
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Berdasarkan standart, luas ruang pamer temporer adalah :

= 10 x 70 = 700 m2

Luasan perruang pamer temporer menjadi:

700 : 2 = 350 m2.

Luas ruang pamer temporer total antara :

^^L^jnf_MMniR3ii 130o m2,

luas perruangnya menjadi antara 250 m2
->„325_.m:

4.10.10. Tinjauan khusus faktor cahaya.

Cahaya dalam suatu ruang pameran adalah merupakan
faktor penting yang harus diperhatikan, terutama dalam seq:
kualitasnya.

Dalam nal lnl pencahayaan dtb.rikan 5e,,;ara ^ ^^
secara artifisial.

P^e.angan alan,,, oiusahakan pemal!aian Blnar matahari d.ffus
dengan suhu kon.tan, tanpa adanya perawatan panas.
Pada prlslpnya obyek pamer dlhlndar(:an terhadap ^^^^

k.ru*.An yang disebabkan oleh peny.naran yang berlebihan,
•in.r ultra viol.t dar, panas ,atah„, Tlap bahan/ ^^
pa»er me„puaya! tlgkat „„.,„,„„ .,„„ ^ ^^^

,MUn*'nm *•"»•-•", »P-rti tertera dala™ Tabel dlbawah
ini :
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No obyek pamer | macan sinar keterangan

obyek yg tidak sen- | Daylight, sinar flu-
sitif terhadap si- | orescensi pada kira-

nar (mis. logam, ba-j kira 6500° K sampai

tu-batuan ). | 4200° K.

I
Obyek yang agak sen-J Daylight, sinar Tu-
sitif terhadap sinar| ngsten, flourrecen-

j si + 4.200 ° K.

I
Obyek sensitif ter- jLampu filamen tung-
hadap sinar | sten.

jarang diperlukan

yg > 215,2 lux atau

-15,2 lm/m^, kecua-

untuk keperluan ttt

tidak boleh lebih

dari 150 lux (150

lm/m2) < 50 lux.

Cat at an :

1. Untuk melindungi obyek pamer yang sensitif terh,

sinar, digunakan sinar dengan derajat rendah.

2. Sinar matahari sore + 4200° k =/h o-'nn° l- ,--._ _.- -T_.i.'i.' r-. _./a _>_.UO K sesuai dengan

tungsten.

3. Diusahakan penggabungan antara flurenscensi dengan
tungsten.

Tingkat penyinaran umum dan tingkat penyinaran terhad,
odyek pamer :

ladap

lap
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, 1

No | Obyek pamer i Tingkat penyinaran lm/m2 = lux I

j_

*• jUmum j162,4 - 172,1b.

2. jDisplay | khusus - 172,16

3. j Umum, dimana sumber sinar dan I

| gambar, letaknya tidak terpi- j

! sah- | 107,6 - 107,6

4. | Sumber sinar dan gambar letak-j

Jnya tidak terpisah |215,2 - 107,6

5. | Gambar dq letaknya vertikal I 215,2 - 107,6

6. jRuang baca j215,2 - 107,6

7. |tteja baca |322,8 - 204,44

B. j Kantor umum i 322,8 - 204 44

3. jStudio gambar, umum j322,8 - 172,16

jKantor seksi/bagaian/pekerja j485 - 172,16

j Pekerjaan menyampul, mengulit-l

j ti, memilih, membandingkan I107,6 - 204,44

I karya melukis, membandingkan I

Jatau mencampur warna j753,2 - 204,44

I Pembuatan keramik/patung/mak- I

j et, pewarnaan/pengecatan, dekol

Irasi- j485 - 204,44

14. j menenun kain, kain bagus/indahl 753,2 - 204,44

1 1

10.

11.

13
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Banyaknya sinar disesuaikari dengan kebutuhannya

ditentukan oleh faktor refleksi obyek pamer dan jarak obyek

pamer. 26:'

a. Sistem pencahayaan alami.27'*

Sistim pncahayaan dalam bangunan ada beberapa cara,

antara lain adalah :

n " ^niLJLhay_3.a^^ keuntungannya ,

orentasinya bebas tidak terpengaruh oleh rimbunnya pohon

atau halangan dari bangunan di sekitarnya, mudah

disesuaikan (1angit-1angit, lamella), pantulan cahaya

sedikit, cahaya lebih disebar1uaskan pada seluruh ruang

pameran. Kekurangannya ; mudah menimbulkan panas, resiko

keruksaan akibat air dan kelelmbaban, hanya menyebarkan

cahaya.

2.' •_ fencahy_aan dari iendela.; mudah melihat kel Liar

(member! suasana santai), ruangan mudah mendapat udara

segar dan suhu dapat disesuaikan dengan suhu sebenarnya,

pencahayaan lebih baik untuk pameran dalam kelompok

-kelompok maupun sendiri-sendiri, pencahayaan rak-rak

peraga dari arah belakang.

26)

27)

sumtiir cahaya

gan iumtur cahaya pada Museum of Western Am dl
kyo. Japang. ArjJtek: Lb Corbu

Yayasan LPMB, Standart Penerangan Buatan Di Dal
Gedung-gedung, 1985.

Data Ar.sitek, Ernst Neufret, Erlangga, 1992, hal-136.

am



sumtwr cahaya

r. oam«ran

£

fi Glarobar potongan Ij lumb..* cahaya pada Muiwrn of Modern Art, dl
' RIO da Janalor. Bralll. Arlltak: Raldy

IV

lumber cahaya

Gambar sumber cahaya

b. Tinjauan khusus pencahayaan pada ruang pamer.

- Kebutuhan kekuatan penerangan.

E min = 150 lux.

- Untuk pencahayaan dipakai kombinasi penerangan alami

dan pencahyaan buatan.

Penerangan alami dipakai sistim penerangan tidak

langsung (dengan pantulan), agar obyek pamer tidak

rusak .

2 Qambar potongan & lumber cahaya pada b*nQ\jn*n Museo Clvlco,
dl Turin, Italia. Arllteki Ball) & Boschtttl

fc> 'ft'

DilA?(\ FMAli- ?0TlH
• ?eMA\jTV)LA^ c lS%

/ % TUJDpCSCgVT LA,Mp

i^ti^%^£,:^+.

122



<~ • Tin.jauan perhitunqan.

1). Penerangan alami

KONTRUKSI LUBANG CAHAYA EFEKTIF.28-

28)

riN&ei me^tie, cahava 'jfekviV j-^h'

^ ._£-_

u

&3'~
I-

Si

vj

m

oalam SSK^i1;:^.'"'^ «-". di

scpur
/\ / PEfJrSHAlAMS ,

HORiZONTAL_

•karta, hal-251

IV 123

IRISAN'



IV 124

Di Indonesia berlaku ketentuan : kekuatan terang
dilapangan terbuka sebesar 10,000 lux

- Estimasi jarak (D) titik ukur utama

L = 0,8 > L/D = 0,265

H = 0,80 > h/D = 0,30

Untuk mencari faktor iangit, dengan menggunakan Tabel II
<:ppfb. yb Mangu w> hal 253.^ perhitungan dengan

interpoiasi maka faktor Iangit (fl) -
0, 066

0,1
x 0, 11 + o,2fc = 0,3326 7.

28a)

= 3,00 m.

Jadi cahaya alami yang dapat masuk :

E = 0,3326.X x 0,7ti x 10,000 lux - 25 lux.

- Maka masih diperlukan tambahan aliran cahaya :
F-Xtmus dasar :

E(lux) =
diameter (lumen)

S Cm2)

0 = E x S

= ( 150-25 ) x (

= 375 lumen.

3,00 x 1,00 )

dimana ;

E = kekuatan pene
rangan .

0 = aliran cahaya

S = Luas bidanq.

2). Penerangan buatan :

- Dipakai Fluorescent L

rendemen 0,30.

~ Flourescent lamp 20 watt.

0 =20 watt x 70 lm/watt = 1400 lumen

amp 20 watt, dengan kaca susu

28a)
Ibid, 26, hal-35.
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Dipakai penutup kaca susu rendemen 0,30,

maka 0 = 0,30 x 1400 lumen = 420 lumen.

Fluorescent lamp 20 watt cukup untuk menerangi bidang

pamer sepanjang 1.00 m.

Bila perlu bisa ditambahi lampu spot pada titik-titik

obyek pamer yang diton.jol kan.

Lampu spot disini kedudukannya dapat distel dengan

mudah, karena dapat digeserkan pada rel-rel lampu.

Rel-rel tersebut sekaliqus berfungsi sebagai

penghantar listrik yang dibutuhkan, tanpa adanya kabel

seperti pada penghantaran konvensional.

Perhitungan dan lay out penataan/ tata lampu.

1). Data perhitungan.

- Luas ruanq pamer :

A = 250 m*" sampai 325 m^, maka rata-rata luasnya

287,2 m2.

- Kebutuhan penerangan minimal untuk :

Area pengamatan E min = 15 lux

Area sirkulasi E min - 30 lux.

2). Lay-out dan perhitungan penerangan minimal.
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- Satu Incadescent lamp menyinari :

S 3,-00 x 2,55 m"1" = 7,65 m^.

E = 15 lux.

- Kebutuhan aliran cahaya :

0 = 15 lux x 7,65 m2 = 114,75 lumen.

- Untuk penerangan area pengamatan (15 watt) dipakai

Incandescescent lamp 15 watt dengan memakai Medium

Distribution Beflektor dan Concave Lens yang mempuyai

tingkat efisensi = 65 "/..

0 lumen = 65 "/. x 15 watt x 12,6 lm/watt

= 122,85 lumen > 114,74 > 114,75 OK!

- Jadi dipakai Incandescescent Lamp 15 watt sebanyak

= 6 x 8 = 48 buah lampu.

3). Lay-out dan perhitungan penerangan medium.

- Tambahan kekuatan penerangan menjadi 30 lux.

E tambahan = 30 lux - 15 lux = 15 lux.

S = 3,00 x 2,55 m2 = 7,65m2.

- Dipakai tambahan Incandescent lamp 15 watt sebanyak 35

buah.

4) Kesimpulan.

- Untuk penerangan minimal, area pengamatan dipakai 48

Incandescent lamp 15 watt.

- Untuk penerangan medium, area sirkulasi ditambahakan

35 Incandescent lamp 15 watt.

- Incandescent lamp ditempatakan pada medium

Distribution Reflektor dan Concave Lens yanq

dapat diputar keseqala arah.
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- Pemakain Flour escent lamp 20' watt sebanyak 18 + 20 =

38 buah, untuk menyinari obyek pamer yang dekat

d inding.

- Tambahan lampu spot dengan tungsten Halogen lamp 250

watt yang mampu memberikan cahaya sebesar = 0 = 0,60 x

3200 lumen = 1920.

Penempatan lampu spot disesuaikan dengan kebutuhan,

melalui rel yang berfungsi sebagai dukungan dan

penghantaran listrik.

- Mobilitas Incandescent Lamp dan Lampu spot dimaksudkan

agar dapat menjawab kebutuhan psikologis yang memadai

dan dapat menciptakan suasana khusus seperti yang

dimaksn.-' oleh obyek pamer.

4.8.10. Tinjayan sirkulasi udara sebagai penunjang tata

letak obyek pamer.

Pengujung pameran memerlukan kenimatan fisik dalam

berkomunikasi visual dengan obyek pamer, supaya

betah/kerasan dan tidak mudah lelah serta lebih banyak

menyerap dan mengembangkan informasi hasil karya seni rLipa

yang di sa.jikan.

Salah satu faktor peningkat kenikmatan fisik tersebut

adalah terjaminnya sirkulasi udara yang lancar.

Secara umum udara mengalir dari bagian yang bertekanan

tinggi ke tekanan yang rendah. Perbedaan tersebut disebabkan

oleh perbedaan suhu udara. Perbedaan suhu horizontal

menyebabkap perbedaan tekanan, sehungga terjadi pergerakan
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udara horizontal.

Perbedaan suhu vertikal menyebabkan perbedaan berat

jenis udara menimbulkan pergerakan kearah vertikal.^

Pada fasilitas pameran ruang seni rupa, digunakan

sistim ventilasi vertikal ( yang disebut ventilasi cerobobg

asap), dengan pusat tekanan terendah dibagian atas dan

tekanan tertinggi dibagian bawah.

a. Ventilasi Horizontal.

Dalam perencanaan lubang ventilasi horizontal perlu

diperhatikan posisi matahari dan arah angin, agar didapatkan

manfaat yang dimaksimal.

Kota Yogyakarta terletak pada 07° 531 LS. Dengan demikian

matahari kemungkinan besar selalu berada disebelah Utara,

membentuk bayang-bayang kearah Selatan, dengan probobi1itas

keberdaan matahari, selama 8 bulan matahari berada disebelah

utara dan bulan lainnya disebeblah Selatan.

b. Ventilasi Vertikal.

Di dalam bangunan galeri terdapat ruanqan semacam vidw

di peruntukkan sebagai ruang sirkulasi/penghubung dari

lantai terbawah dengan 1antai-1antai yanq letaknya lebih

tinggi. Diruangan vertikal inilah diterapkan ventilasi

cerobong asap. dan untuk memperlancar sirkulasi udara pada

siang hari, atap dari Vide mengqunakan Sky Light Fiberglass,

sehingga udara dibawahnya menjadi panas yang menyebabkan

terhisapnya udara yang yang lebih dingin dibawahnya naik

keatas. dengan demikian bisa memperlancar sistim ventilasi

vertlkal.
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d. Perhitungan.

- Ketentuan perencanaan.

Jumlah pengunjung maksimum = 215 orng.

Kapasitas 1 ruang pamer 215 : b - 35,8 ——> 36 org

Luas ruang pamer rata-rata = 287,5 m*".

Kebutuhan ruangan per or ang = 20 m"J. (standart)

Kebutuhan udara bersih = 0,40 m^/menit/org.

- Perhitungan tinggi ceiling minimum :

Kebutuhan ruangan = 36 org x 20 m^/org = 720 m .

Tinggi ceiling minimum = 720 m1-1 : 287,5 m^ = 2,5 m.

- Perhitungan luas ventilasi :

Rumus Dasar :

Q

A = A = Luas ventiTasi (m2) .

c.V Q = arus kebut. udara

m3/det ik/org.

V = kecepatan maksimum

0,50 m/dtk

c = konstanta,

0,5 jika ventilasi

tegak lurus arah

ang in.

0.25 jika tidak

tegak lurus arah

ang in.

Luas ventil'asi minimum .jika ang in tegak lurus :

0,40 x 1/60 m3/dtk/org x 35 org
Al = = 0,93 mZ.

0,5 x 0,50 m/dtk

Luas ventilasi minimum .jika ang in tidak tegak lurus

ventlfasi:
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0,40 x 1/60 m°/dtk/prg x 35 org

A2 = - 1,87 m2

0,25 x 0,50 m/dtk

4.8.11. Tinjauan Akustik sebagai sebagai penunjang tata

1etak pamer.

a. Pr insip.

Khususnya pada ruang—ruang pamer, akustik ditujukan

pada peniadaan gangguan noise, agar konsentrasi pengunjung

tidak teganggu.

b. sumber bunyi.

Dalam ruang pamer sumber bLinyi berasal :

1). Dari dalam ruang sendiri.

- pengunjung pameran yang berjalan, berbicara.

- alat-alat pamer.

2). Davi i _,angan lain.

- noise dari ruangan lain yang merambat melalui Lidara

maupun tembok (reverberation sound).

- noise pengunjung yang sedang naik tangga pada ruang

sir kulasi.

3). Dari 1uar bangunan.

- lalu 1intas kendaraan.

- dll .

c. Persyaratan untuk ruang pameran.

Tingkat bunyi maksimum yang diperkenankan diasumsikan

sesuai persyaratan yang ada pada perpustakaan. Dengan



IV 131

demikian tingkat bunyi ruang pameran 30—40 dB dan noise

maksimum yang ter.jadi diperkirakan 47 dl , maka perlukan

absorbsi bunyi sebesar 17 - 7 db, serta waktu dengung = 1

det ik.

Tabel Tingkat Bunyi yang Diperkenankan. 2:*->

1 Type ruangan Tingkat bunyi (dB) 1

disarank an

l

| yar g terjadi 1

1 i "7
1

1 -studio rekaman, rg konser 10 - 20 j 20 - 30 1

j - Rg komprensi besar (50 org) 20 30 |

| ~ Rg " kecil( 20 org) 30 38 |
j - kamar tidur 25 - 40 | 34 - 47 1

| - kantor pribadi, perpustakaan 30 - 40 1 38 - 47 I

J - gelanggang olah raga 35 - 40 1 42 - 47 1

I - rumah makan, toko 40 - 45 | 42 - 52 1

1 - kantor umum 40 - 50 | 47 - 56 1

1 - pabrik 50 - 70 | 56 - 80 1

d. Pemilihan bahan akustik.

1) Absorbsi material tergantung pada :

- sifat porous dari material

- kemampuan material bergetar

- penggunaan penggetaran udara.

2) Faktor lain yang harus Piper hatikan :

- bahaya kebakaran

29)
Jhon Hancock Callender, Time-Saver Standart For
Architectural design Data, Mc Graw-Hill International
Book, edisi 5, 1966, hal- 694.
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- gangguan debu, dapat (kemungkinan) di cuci.

- kemungkinan dapat dicat, kemungkinan jadi

bakter1.

- sulit/mudahnya pemasangan.

e. Perhitungan.

Rumus Dasar :

A = . S.

A =

S =

V =

V

A

absorbsi m^ sabine

luas bidang m^

koefisien absorbsi

volume ruang m°

= waktu denqun 1 dtk

132

sar anq
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Data absorbsi suara untuk ruang pameran.

No Bahan absorbsi I alva| S (m11-) A m"1 sabine

1 "*, 'I -~r r1 |
1—

1 I pengunjung 55 org 0,5 55 org -: 55,00 27,50 j

I 2" 1 lantai karpet 1cm 0.30 19,2 :•: 20,4 = 391,68 117,50 |

1 3m 1 Dinding : - tembok 0,017 3 ;•:( 19,2+20,4 +20,4)

= 180,00 3,06 I

i - kaca 0,03 2,5 >: 19,2 = 48 1,44 |

1 - terbuka 1,00 0,5 ;•: 19,2 = 9,60 9,60 j

\ q' j plafond dg fibergl-

1 lass-Acoustical Ti-

I le type TXE 0,75 13,2 x 20,4 = 331,68

1 5" 1 F'anel-panel obyek

1 pamer 1 org menga-
n

j mati 2 m" 0,10 2 x 55 = 110,00 11,00 1

? ^1 9 1

t ... ._

jl + 2 + 3 + 4 + 5

J

1185,96 463,86 |

Maka :

A 463,86

- koefisien absorbsi

S 1185,96

suara yanq diabsorbsikan sebesar :

0,391 x 47 dB = 18,377 dB > 17 dB

Waktu dengun :

1 3x19,2x20,4

OK !

0, 391

= 0,42 dtk < 1 dtk > OK

463,86
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4.11. Tin.jauan Organisasi dan mana.jemen

Pengelolaan galeri, secara garis besar dapat dikatakan

mampu mengelola galeri apabila sudah dapat menampung kegia

tan minimal yang harus ada dalam setiap galeri antara lain :

- Macam art gallery dalam hal pemilikan.

- Fungsi baru dari pada Art Gallery.

- Kehidupan dan aktifitasnya.

Seperti yang telah dijabarkan dalam Bab. Ill mengenai

Pengelola sebuah Art Gallery.

Sehingga dalam organisai dan manadjemen Art Gallery

dibutuhkan personi1-per soni1 yang menangani, yaitu an^tara

lain :

- Pengelolaan kegiatan galeri dipimpin oleh kepala galeri.

- Pengelolaan teknis dan .. Jminstrasi.

Dengan garis besar kegiatan yang sama, dapat digunakan

sebagai dasar untuk melakukan pendekatan struktur organisasi

dan managemen Art Gallery Seni Rupa di Yogyakarta. Dan gar is

besar dari organisasi dan management dalam pembahasan di

depan (pegelolaan, baD 3).



Gambar struktur Organisasi Galeri.

KEPALA

Gallery Seni Rupa

SEKRETARIS

KABAG

Uiui

Kep.TuT

bid. adi

bid. tiker

bid. Person

K.U.Logist.

bid. Pengad

lateri

bid. Pelay

until :

. cafetaria

Kaur. Rt

bid. teknik

UIUI

bid. Keaian^

I kebersihan

WAKIL KEPALA

KABA6

P.Koleksi

Kaur. benda

koleksi

bid. S. lukis

bid. S. Grafis

bid. S. Patung

bid. S. Kriya

bid. D. Koiunik

bid. D. Interior

Kaur. Peristiva

asisten

bagian Non struktural

supervisi S.R

. asisten

KABAG

Teknis

Kaur. Iaboratoriui

bid. lab

Kaur. Konservasi

asisten

— Kaur. Preparasi

asisten

Kaur. Reproduksi

asisten
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KABAG

Peibinaan

Kaur. peibinaan/

Inforiasi.

bid. bnb.uiui

bid. Publik

KU. perpus.

bid. peibaca

bid. pelayanan

bid. TU

bid. Audio visual

—r Kaur. Paieran

asisten

'—-Kaur. Dokuaentasi

bid. Dokuaentasi

bid. percetakan
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Dengan struktur organisasi tersebut maka dalam

pelaksanaanya, tugas dan wewenang tanggung personil adalah

sbb:

a. Kepala Galeri

- Mempuyai wewenang menentukan kebijakasanaan pelaksanaan

Gallery Seni Rupa di Yogyakarta.

- Bertanggung jawab langsung kepada Pemda.

- Dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang waki1

dan sekretaris.

b. Bagian Umum

- Dipimpin seorang kepala bagian umum yang bertugas :

* memimpin dan mengadakan koordinasi stafnya.

* memberikan saran/usul kepada kepala galeri dalam

bidang administrasi.

Kepala bagian umu dalam tugas tugasnya dibantu oleh :

- Urusan tata usaha.

Urusan tata usaha dipimpin oleh seorang kepala urusan

tata usaha.

Urusan ini terdiri dari beberapa bidang al :

* Bidang Administrasi, dengan tugasnya menjalankan

kegiatan adminitrasi sehari-hari.

* Bidang penjualan, dengan tugas mengurusi jualbeli

koleksi pameran.

* Bidang personalia, dengan tugas menjalankan

kegiatan adminitrasi personalia galeri.

- Bidang logistik.

Dipimpin oleh seorang kepala Logistik, urusan logisti

dibagi menjadi beberapa bidang antara lain :

* Bidang penerimaan/pengiriman barang, bertugas

melayani adminitrasi keluar masuknya barang.

* Bidang pelayanan umum, bertugas melayani kegiatan

rekreasi (cafetaria).

- Kepala Urusan dalam / RT.

Dipimpin oleh seorang kepala rumah tangga galeri,

yang bertugas mengkoodinir bawahanya. Urusan dalam dibagi
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menjadi beberapa bidang al :

* Bidang teknik umum, dengan tugas menjalankan dan

merawat peralatan teknis.

* Bidang kebersihan, bertugas membersihkan gedung.

c. Bagian koleksi

Dipimpin oleh seorang Kepala pameran, yang bertugas

menyelenggarakan pameran dan pengembangan koleksi. Dalam

tugasnya dibantu oleh :

- Urusan benda-benda seni.

Dipimpin oleh Kepala urusan benda seni, yang dalam

tugasnya dibantu oleh beberapa bidang al:

* Bidang seni lukis.

* Bidang Seni patung

* Bidang seni gratis.

* Bidang seni Kriya

* Bidang disain komunikasi.

* Bidang disain Interior.

- Urusan peristiwa-peristiwa.

Dipimpin oleh seorang Kepala Urusan Peristiwa,

yang bertugas mengkoordinir bawahannya menyelenggarakan

penyelidikan, pengamatan data mengenai peristiwa yang

berhubungan dengan seni rupa.

d. Bagian Teknis.

Dipimpin oleh Kepala bagian Teknis, yang bertugas

menjalankan fungsi-fungsi bagian teknis dan mengkoorsinir

kegiatan stafnya. Dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh :

- Bagian Maintenence.

Dipimpin oleh Kepala Urusan Maintenence, yang bertugas

memelihara masalah-masalah yang berhubungan dengan tek

nis. Dalam tugasnya dibantu oleh :

* Bidang elektrical dan mekanikal.

* Bidang peralatan teknis.

- Bagian Preparasi.

Dipimpin oleh seorang Kepala Preparasi, yang bertugas
utama>adalah memperbaiki koleksi - koleksi benda seni

yang perlu diperbaiaki. Dalam tugasnya dibantu oleh :
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* Bagian Laboratorium, bertugas apabila ada benda

seni yang memerlukan perawatan kimia.

* Bagian Tukang kayu.

* Bagian Tukang besi .

e. Bagian Pembinaan.

Dipimpin oleh seorang Kepala Pembinaan, yanq

bertugas mc, ..j ai ankan fungsi-f ungsi pembinaan. Dalam tugasnya

dibantu oleh :

- Urusan ceramah/diskusi.

Dipimpin oleh seorang Kepala Ceramah, yang bertugas

memberikan informasi tentang seni rupa kepada

masyarakat. Dalam tugasnya dibantu oleh :

* Bidang publikasi

- Urusan perpustakaan.

Dipimpin oleh seorang Kepala perustakaan, yang bertugas

menyelenggarakan kegiatan perpustakaan. Urusan

perpustakan dibantu oleh :

* Bidang pembaca.

* Bidang pelayanan.

* Bidang Tata usaha perputakaan.

* Bidang Audio Visual.

- Urusan Dokumentasi.

Dipimpinoleh seorang Kepala Urusan Dokumentasi, yang

bertugas menjalankan dan penerbitan brosur -brosur ,ma.ja-

1 ah dan Iain-lain. Urusan dokumentasi dibantu oleh :

* Bidang Dokumenmtasi.

* Bidang percetakan.

4.11.2. Tin.jauan kegiatan, sifat dan karakter.

a. Kegiatan Pelayanan Umum.

Kegiatan ini dapat dibedakan menjadi :

~ Kegiatan pameran.

Merupakan kegiatan komunkasi visual antara pengunjung

dan materi- benda seni koleksi galeri. Kegiatan ini didukunq
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~ Kegiatan pameran.

Merupakan kegiatan komunkasi visual antara pengun.jung

dan materi benda seni koleksi galeri. Kegiatan ini didukung

dengan pembentukan suasana rekreatif, informatif dan komuni

katif melalui tata letak obyek pamer .

~ Kegiatan Pembinaan.

Merupakan kegiatan yanq bersifat in for mat if baik

informatif umum ( bersifat relax) ataupun informasi khusus

(bersifat serins, menuntut perhatian) juga merupakan kegia

tan pembinaan edukatif culttural dengan wujud kegiatan

berupa ceramah, pemutaran film/slide, perpustakaan buku,

peragaan dan Iain-lain.

~ Kegiatan Penunjang Pelayanan Umum.

Berupa penjualan cafetaria, yaitu kegiatan pelengkap

pelayanan umum untuk kesempatan pengunjung bersantai sambil

menikmati koleksi.

b. Kegiatan Pelayanan Administrasi.

Kegiatan pelayanan Administrasi merupakan kegiatan

untuk mengkoordinir dan melancarkan kegiatan yang berorenta

si keluar yang berhubungan dengan instansi/galeri lain, dan

kegiatannya yang kedalam menyangkut surat menyurat maupun

urusan dalam (rumah tangga).
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c. Kegiatan Pelayanan Teknis dan Koleksi.

Pelayanan Teknis dan Koleksi merupakan kegiatan pendu-

kung kelangsungan galeri, yang berupa kegiatan :

- Memamerkan

- Pemerikasaan dan perbaikan.

d. Kegiatan penunjang Galeri.

Merupakan kegiatan pelengkap yang menunjang kelangsun

gan fungsional bangunan galeri keseluruhan. Kegiatan ini

mencakup kegiatan service dan maintenence.

4.11.3. Pola Pewadahan.

a. Kegiatan Pelayanan Umum.

macam kegiatan

Pameran tetap

Pameran temporer

Informasi Umum

Informasi Khusus

Alih suasana

Pewadahan

Ruang Pameran tetap

Ruang pameran temporer

Ruang pemberian Informasi

Perpustakaan

Ruang Ceramah/disk. u=. i

Ruang Peragaan.

cafetaria



b. Pelayanan Administrasi,

macam kegiatan

- Koordinasi galeri

- Koordinasi bagian umum

- Urusan administrasi

Pertemuan

c. Pelayanan Teknis dan Koleksi.

macam kegiatan

- koordinasi kegiatan

- Pengadaan materi

- pemeriksaan materi

- perbaikan dan persiapan

materi

d. Kegiatan Penunjang galeri.

- macam kegiatan

pelayanan umum

IV

Pewadahan

- Ruang Kepala dan wakil

- Ruang kabag. bagian umum

- Ruang Kep.Urusan

- Ruang Kep. Bid. Staf

- Tempat pertemuan.

pewadahan

Ruang Kep. Bagian dan Staf

Ruang Penerimaan

Ruang Pemeriksaan

Ruang kerja preparasi.

pewadahan

area parkir

space penerima
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e. Pewadahan kegiatan penunjang.

jenis kegiatan pewadahan

pelayanan Umum

pelayanan mtren

pengelola

- area parkir pengunjung

- space penerima

- ruang sirkulasi

- lavatori

- mushola

- area parkir pengelola

- ruang istirahat

- lavatori

- gudang

- garasi

- ruang jaga

- ruang mekanikal elektrikal

- ruang penyimpan peralatan

- gudang barang.

- pelayanan bangunan

f. Pengelompokan kegiatan berdasarkan sifat kegiatan.

Sifat kegiatan

TENANG

CUKUP TENANG

RAflAI

Kegiatan

Kegiatan pameran, membaca/belajar,

administrasi, pengelolaan, Studio

lukis, Istirahat (tidur).

Diskusi, Ceramah, galeri tetap.

Persiapan pelaksanaan teknis pameran

temporer.

Makan minum, istirahat(brek).
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