
BAB 2

TINJAUAN PUSAT PERTUKARAN KEBUDAYAAN INDONESIA-

PERANCIS DI YOGYAKARTA YANG DIRENCANAKAN

2.1. KEBUDAYAAN

2.1.1. Pengertian Kebudayaan

Pengertian kebudayaan menumt beberapa ahli mempunyai definisi yang

bermacam-macam, yaitu:

• Menurut Koentjaraningrat r36

Kebudayaan adalah keselumhan gagasan dan karya manusia yang hams

dibiasakan dengan belajar beserta keselumhan dari hasil karyanya.

• Menurut E.B.Taylor :37

Kebudayaan adalah keselumhan yang kompleks meliputi pengetahuan,

kepercayaan, kesenian, moral, hukum, dan segala kecakapan, dan kebiasaan

yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.

2.1.2. Unsur-Unsur Kebudayaan38

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam kebudayaan adalah :

1. Sistem religi dan upacara keagamaan

2. Sistem dan organisasi kemasyarakatan

3. Sistem pengetahuan

4. Bahasa

5. Kesenian

6. Sistem mata pencaharian hidup

7. Sistem teknologi dan peralatan.

36 Koentjaraningrat, Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
1992

37 Francis E. Merril, Society and Culture an Introduction to Sociology, Third Edition, hal 129



2.1.3. Wujud Kebudayaan39

Wujud kebudayaan meliputi:

1. Wujud ideal dari kebudayaan yang bersifat abstrak, disebut sistem budaya atau
cultural system. Disebut abstrak karena berlokasi didalam otak kita. Didalam

wujud ini terkandung sistem gagasan yang mendasari nilai-nilai budaya.

2. Tindakan yang berpola, bempa aktivitas-aktivitas manusia berinteraksi, bergaul
serta berhubungan satu dengan yang lainnya. Pola ini dilakukan secara berturut-

tumt menumt pola tertentu berdasar adat kelakuan manusia. Oleh karena itu

wujud kedua ini disebut system sosial/social system.

3. Kebudayaan fisik. Kebudayaan ini bempa benda-benda kebudayaan (artefak /
artefacts) sebagai hasil budaya manusia.

2.1.4. Pengembangan Kebudayaan40

Kebudayaan mengalami pembahan melalui hubungan timbal balik diantara

ketiga wujud serta interaksinya dengan kondisi lmgkungan. Sedangkan
pengambagnan kebudayaan adalah usaha manusia untuk membah kebudayaan dari
kondisi tertentu menuju pada kondisi kebudayaan yang lebih dapat memenuhi
tuntutan kehidupannya.

Tujuan pengembangan kebudayaan tersebut adalah agar manusia lebih

memahami eksistensi dirinya ditengah alam, masyarakat, mang dan waktu, untuk

kemudian melakukan evaluasi pemahaman tentang budayanya dan menetapkan
strategi untuk menghadapi kondisi dan tantangan silih berganti. Sifat kebudayaan
yang baik adalah dinamis, selalu dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan
masyarakt pelakunya.

38

Koentjaraningrat, Kebudayaan, mentalitas dan pembangunan, Jakarta, gramedia Pustaka Utama
1992, hal. 2
39 -r%^ Rencana Struktur tata Ruang Propinsi DIY 2006, Pemerintah propinsi DIY 1992

Fasilitas pertukaran Budaya Indonesia -Jepang, 1995, Adi Purnomo, FT JUTA UGM
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2.1.4.1. INKULTURASI & AKULTURASI

Pengembangan kebudayaan mempakan pembahan kebudayaan yang diusahakan

oleh manusia, sehingga upaya tersebut dapat dilakukan melalui 2 peristiwa

kebudayaan berikut ini:

1. INKULTURASI

Inkulturasi adalah proses yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka

mempelajari dan menyesuaikan alam fikiran serta sikapnya dengan sistem adat,

sistem norma atau peraturan-peraturan yang ada dalam kehidupannya. Dalam

peristiwa ini, ketiga wujud kebudayaan saling mempengaruhi sedang yang

lainnya, yaitu bahwa suatu penyimpangan dari kondisi semula dapat mempakan

awal dari pembahan kebudayaan

2. AKULTURASI

Akulturasi adalah akibat proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia

dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada unsur-unsur dari suatu kebudayaan

asing sedemikian mpa sehingga unsur-unsur kebudayaan asing tersebut lambat

laun dapat diterima dan kemudian diolah masuk kedalam kehidupan budayanya

sendiri tanpa menyebabkan kepribadian kebudayaannya sendiri menjadi hilang.

Didalam hal ini, kontak budaya serta pengenalan unsur budaya asing berperan

banyak dalam pembahan kebudayaan.

2.2. TINJAUAN FASILITAS PERTUKARAN KEBUDAYAAN YANG TELAH

ADA

2.2.1. Fasilitas Pertukaran Kebudayaan di Luar Negeri

A. CHINESE- JAPANESE YOUTH CENTRE41

Berlokasi di Beijing, China. Pusat Pemuda China-Jepang ini berfungsi untuk

menyediakan fasilitas untuk mendekatkan persahabatan antara pemuda Jepang dan

41 Leisure and Public Architecture, Alan Philips, 1993,ROTOVISION SA, Switzerland hal.178
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China dan untuk mempromosikan kebudayaan, ilmu pengetahuan, olahraga, dan

pendidikan, serta pertukaran antara kedua negara. Tujuan dibangunnya bangunan ini

adalah untuk menghasiikan sebuah disain pada abad 21 yang kan mengungkapkan

kebudayaandan arsitekturtradisional keduanegara.

Karena kebijaksanaan rancangan adalah untuk menyelaraskan antara

teknologi Jepang dengan material/bahan dan metode konstmksi dari China maka

terjadi pembagian kerja dalam pengerjaan proyek ini. Rancangan dasar dikerjakan

oleh sebuah tim gabungan. Rancangan detil dan konstmksi hotel dikerjakan oleh tim

yang berasal dari China, dan semua bagian bangunan yang dilengkapi oleh tim dari

Jepang.

*- , 1\

Gambar 2.1. Chinese-Japanese Youth Centre

Sumber : Leisure and Public Architecture, AlanPhilips, 1993, ROTOVISION SA, Switzerland
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Dalam rangka menegaskan makna simbolik dari bangunan, teater bundar

disisi barat bangunan, dibuat oleh Jepang, yang dihubungkan dengan hotel yang

mempakan rancangan China, oleh sebuah jembatan persahabatan. Berdasarkan pada

sebuah tradisi dari China, bangunan teater, kolam renang, dan hotel mempunyai

bentuk bundar, dan bangunan jembatan dan blok-blok bangunan beriantai rendah

mempunyai bentuk empat persegi panjang.

Fasilitas yang tersedia adalah :

1. gedung Teater 5. kolam renang

2. konferensi hall 6. ruang akomodasi dan administrasi

3. exhibition hall 7. hotel

4. ruang kelas 8. perpustakaan

B. FRENCH-PORTUGUESE CULTURAL INSTITUTE42

Berlokasi di Lisbon, Portugis. Sebagaimana bangunan-bangunan yang

dibangun di lokasi yang terietak diluar kota, merupakan sebuah kekuatan

kemenduaan arsitektural yang menjadi persoalan besar. Seringkali, bagaimanapun,

arsitek-arsitek perancis merancang dalam konteks stmktur kota lama dan membahas

persoalan-persoalan tentang berbagai kerugian yang akan ditimbulkan oleh karena

pesanan-pesanan yang akan dikerjakan.

Sebuah contoh yang baik dari penyelesaian dilema konseptual tersebut adalah

Buffi's French-Portuguese Cultural Institute di Lisbon ini, yang diselesaikan pada

tahun 1984. Bangunan ini mengandung sebuah program fungsional yang kompleks,

dibangunpada sebuah blok kota yang padat dan mempunyai persoalan-persoalan sulit

tentang skala bangunan, ungkapan gaya bahasa, dan material. Buffi mengambil

tampak muka bangunan ini dari tradisi flat yang ada di Lisbon, potongan pada bagian

depan, tak lebih dari jendela-jendela yang menonjol keluar dan mempakan cemk

yang agak ramping.

The New French Architecture, Wojciech Lesnikowski, New York, Rizolli, 1990



Gambar 2.2. French-Portuguese Cultural Institute

Sumber : The NewFrench Architecture, Wojciech Lesnikowski, New York, Rizolli, 1990

Hasilnya adalah kesederhanaan, kesan seadanya, dan sepenuhnya mempakan

bangunan modem yang peka dan cocok dengan konteks secara keseluruhan. Mungkin

tak ada yang lebih sulit selain memuaskan adanya kecocokan kembalai antara

bentuk-bentuk lama dengan kebutuhan-kebutuhan dimasa yang akan datang. Dan

bangunan ini berhasil mempertemukan kedua tantangan tersebut dengan cara yang

khas dan unit

2.2.2. Fasilitas Pertukaran Kebudayaan di Dalam Negeri

A. LEMBAGA INDONESIA - PERANCIS di YOGYAKARTA

Tujuan didirikannya Lembaga Indonesia-perancis adalah untuk peningkatan

kebudayaan, pengenalan kebudayaan baik dari budaya Perancis dan budaya lokal dan

untuk meningkatkan apresiasi terhadap kebudayaan Indonesia dan Perancis, sebagai

26



tempat terbuka untuk kegiatan kebbudayaan yang berkualitas dan ikut berkiprah

dibidang masing-masing.43
.44Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di L.I.P adalah :

1. Kursus bahasa Perancis

2. Pameran seni mpa sebulan sekali

3. Kolaborasi dengan sutradara teater kontemporer

4. Perpustakaan

5. Pemutaran Film Perancis dan Eropa 2 kali seminggu

6. Festival Film Perancis dan Eropa setahun sekali

7. Kolaborasi dengan seniman melalui seminar dan workshop

8. Konser rock, techno, electronic, kontemporer, musik klasik, tari, diskusi,

dll

Fasilitas yang tersedia adalah :

a. Ruang kelas bahasa dan mang pengelola

b. Perpustakaan

c. Ruang Pertunjukan 185 x 97, kapasitas 220 orang

d. Sarana Pameran 115x3, kapasitas 45 orang

e. Ruang Rapat 185 x 97, kapasitas 220 orang

f. Cafe la terrasse

g. Musholla

43 Simon Agung Nugroho, Lingkungan Komunikasi dan Akulturasi, Prodi Ilmu Komunikasi FISIP
UAJY
44;

ibid



B. THE BRITISH COUNCIL di JAKARTA45

Berlokasi di Gedung The British Council, Jl. Sudirman Jakarta. Kegiatan yang

diselenggarakan : kursus bahasa Inggris untuk pemsahaan / instansi. Fasilitas yang

disediakan adalah laboratorium bahasa, perpustakaan untuk umum, dan mang kelas

bahasa

C. AUSTRALIAN EDUCATION CENTRE di JAKARTA46

Berlokasi di Wisma Budi, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-6 Kuningan Jakarta.

Kegiatan yang diselenggarakan adalah :

• kursus bahasa Inggris

• kursus bahasa Indonesia

• pelayanan pendidikan ke Australia

• seminar setiap bulan bagi calon siswa yang akan berangkat ke Australia

• pameran pendidikan 5 kali setahun oleh institusi pendidikan dari Australia

Fasilitas yang disediakan bagi siswa :

• Ruang Kelas Full AC

• Perpustakaan

• Auditorium

• Laboratorium Bahasa

• Lab. Jaringan Komputer

• Pusat Audio Visual dengan akses sendiri

• Ruang data pendidikan Australia

D. PUSAT KEBUDAYAAN JEPANG di JAKARTA

Berlokasi di Gedung Summitmas I, Jl. Jend. Sudirman Jakarta. Tujuan

didirikannya adalah untuk meningkatkan pertukaran kebudayaan antar bangsa,

pengamatan dan wawancara penulis
46 pengamatan dan General English, IALF, Education forDevelopment
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meningkatkan apresiasi budaya didunia dan mempererat kerjasama antar negara

dengan meningkatkan rasa saling mengerti antar bangsa. Kegiatan yang

diselenggarakan adalah kursus bahasa Jepang tingkat intermediate dan advance,

pameran, dan pemutaran film. Fasilitas yang disediakan adalah mang kelas, hall, dan

perpustakaan.

2.2.3. Kesimpulan dari fasilitas pertukaran kebudayaan yang telah ada

Melihat fasilitas pertukaran kebudayaan yang telah ada, maka fungsi

didirikannya fasilitas pertukarankebudayaan antara dua negara adalah :

a. Menyediakan fasilitas untuk mendekatkanpersahabatan antara dua negara

b. Mempromosikan kebudayaan, ilmu pengetahuan, olahraga dan

pendidikan.

c. Meningkatkan kebudayaan, dan pengenalankebudayaan dari kedua negara

d. Meningkatkan apresiasi terhadap kebudayaankedua negara

e. Sebagai tempat terbuka untuk kegiatan kebudayaan yang berkualitas

Dari berbagai fasilitas pertukaran yang ada diatas maka kegiatan dan fasilitas

yang disediakan adalah sebagai berikut:

No. Jenis Kegiatan Fasilitas Yang Disediakan

1. Pertunjukan dan Pameran

a. Teater a. Gedung Teater

b. Pameran b. Exhibition Hall

c. Pameran senirapa sebulan sekali c. Ruang pameran

d. Pemutaran film seminggu 2 kali d. Ruang pemutaran film

e. Konser rock, techno, electronic, musik

klasik, tari, kontemporer.

e. Ruang pertunjukan

47 fasilitas Pertukaran Budaya Indonesia-Jepang, Adi Purnomo, JUTA ugm, 1995
48 pengamatan danwawancara penulis



f. Pameran pendidikan 5 kali setahun f. Ruang Pameran

2. Pendidikan

a. Kursus Bahasa a. Ruang kelas

b. Laboratorium bahasa

c. Perpustakaan

d. Ruang audio visual

e. Ruang Jaringan Komputer

b. Pelayanan pendidikan ke LN a. Ruang data pendidikan ke LN

b. Ruang informasi

c. Seminar pendidikan setiap bulan a. Ruang seminar

3. Kreasi Seni

a. Kolaborasi dengan sutradara teater

kontemporer

a. Sanggar Seni

b. Kolaborasi dengan seniman b. Sanggar Seni

c. Seminar seni /workshop c. Ruang Seminar

4. Pengelola

a. Administrasi a. Ruang administrasi

b Rapat b. Ruang rapat

5. Penginapan a. Hotel

6. Olahraga a. Kolam renang

7. Ibadah a. Musholla

Tabel 2.1. Jenis kegiatan dan fasilitas yang disediakan dalam fasilitas pertukaran yang telah ada

Dari segi penampilan bangunan, fasilitas pertukaran kebudayaan yang ada,

diluar negeri, penampilan bangunan mengungkapakan perpaduan antara arsitektur

kedua negara yang bersangkutan ataupun mengungkapkan dominasi arsitektur salah

satu negara yang berkepentingan. Sedangkan didalam negeri penampilan bangunan

belum terlalu memperhatikan arsitektur kedua negara yang berkepentingan dalam



pertukaran kebudayaan tersebut, yaitu hanya bempa bangunan modem bertingkat
banyak ataupun bempa rumah tinggal seperti biasanya.

2.3. PUSAT PERTUKARAN KEBUDAYAAN INDONESIA-PERANCIS DI

YOGYAKARTA YANG DIRENCANAKAN

2.3.1. Batasan dan Pengertian Judul

Pusat :Pokok pangkal atau yang jadi pumpunan (berbagai-bagai

Umsan, hal, dsb)49

Pertukaran :Perbuatan (hal dsb) bertukar atau mempertukarkan50
Kebudayaan :Hasil kegiatan dan penciptaan bathin (akal budi) manusia,

Seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat.

Hasil akal budi dari lam sekelilingnya dan dipergunakan bagi

kesejahteraan hidupnya.5

Jadi Pusat Pertukaran kebudayaan Indonesia-Perancis di Yogyakarta adalah

sebuah pusat tempat berlangsungnya segala aktivitas mempertukarkan berbagai hasil
kegiatan dan haasil akal budi manusia antara Indonesia dan Perancis yang terietak di
Yogyakarta.

2.3.2. Tinjauan Pustaka FungsiUtama

"Pusat kebudayaan", pada umumnya mempunyai fungsi antara lain :

1. Tempat untuk mempelajari aspek-aspek dari kebudayaan
2. Tempat bertemu dan mendiskusikan hal-al yang berhubungan dengan

kebudayaan

3. Tempat pertukaran kebudayaan antara suku bangsa

4. Penyimpanan barang-barang yang bemilai tinggi

49 kamus Besar bahasa Indonesia, Depdikbud RI, balai Pustaka, Jakarta, 1988, hal. 712
50 ibid hal. 966

52 Buildina For School and community, Five Case Studies, Unesco, Paris, 1977, hal. 27

. 52



Berdasarkan pada fungsi utama adanya Pusat Pertukaran Kebudayaan

Indonesia-Perancis maka sifat kegiatan yang ingin diciptakan adalah sebagai berikut:

1. Informatif : memberikan penerangan yang bersifat membimbing dan

mendidik masyarakat sebagai usaha memperkenalkan serta penghargaan

terhadap kebudayaan dari kedua bangsa

2. Rekreatif: memberikan hiburan yang sehat dan bermanfaat bagi masyarakat

untuk memperluaascakrawalabudayanya.

3. Komumkatif : menciptakan komunikasi yang lancar antara kedua

masyarakat sebagai usaha mempererat persahabatan, dengan

mempertemukan kedua kebudayaan dari masing-masing negara.3

Dari tinjauan pustaka tersebut maka fungsi utama dari Pusat pertukaran

kebudayaan Indonesia-Perancis di Yogyakarta adalah :

1. Wadah untuk mempelajari, mengenal, memeperkenalkan dan memberi

informasi antara kedua budaya.

2. Wadah untuk mendiskusikan, menciptakan, dan menyelenggarakan

berbagai kreasi budaya dari masing-masing negara.

3. Wadah untuk pertukaran kebudayaan, dan segala hal yang berhubungan

dengan pertukaran kebudayaan kedua negara.

4. Wadah untuk mempertunjukan, memamerkan dan menjaul barang-barang

hasil kebudayaan kedua negara.

2.3.3. KEGIATAN YANG AKAN DIWADAHI DALAM PUSAT
PERTUKARAN KEBUDAYAAN INDONESIA-PERANCIS DI

YOGYAKARTA

Berangkat dari berbagai masukan diatas, maka kegiatan yang nantinya akan
diwadahi dalam pusat pertukaran kebudayaan ini adalah :

53 Nasokha Nur Cahyono, Gedung Kedubes dan Pusat Kebudayaan Australia di Jakarta, 1994



1. Kegiatan yang berhubungan langsung dengan pertukaran
kebudayaan itu sendiri yang disebut sebagai kegiatan utama, yaitu :

a. kegiatan pendidikan dan pengkaj ian

b. kegiatan kreasi seni

c. kegiatan pertunjukan dan pameran seni

2. Kegiatan yang mendukung lancamya kegiatan utama disebut sebagai
kegiatan penunjang, terdiri dari:

a. kegiatan pengelola

b. kegiatan penginapan, yang berguna bagi aktivitas pertukaran
kebudayaan yang berbentuk rombongan yang datang daari luar kota

dan mengikuti kegiatan di tempat ini

c. kegiatan olahraga

d. kegiatan penjualan barang-barang seni dalam komunitas kecil, yang
berguna untuk mempromosikan dan menarik minat masyarakat dan
kedua negara tentang masing-masing negara.

3. Kegiatan service

2.4. Kenyamanan Ruang

Pengertian dari kenyamanan yaitu derajat kenyamanan yang diperoleh
seseorang yang tergantung pada lingkungan yang berada disekitarnya, jika fisik dan
perasaan mereka terhadap lingkungan berada dalam skala menumt mereka sendin.3

Tingkat kenyamanan ada dua macam, yaitu : 3
1. Kenyamanan non fisik, yaitu kenyamanan yang berhubungan langsung

dengan perasaan manusia terhadap lingkungan disekitarnya, seperti halnya

kenyamanan privacy.

Isung Rahastini, Pusat pemgembangan Kreativitas Anak di Denpasar, 2000
ibid



2. Kenyamanan fisik, yaitu kenyamanan untuk mendapatkan derajat
kemudahan atau kurangnya kesulitan manusia dalam melakukan
rangkaian kegiatan, seperti halnya pada kenyamanan sirkulasi

Kenyamanan pnvacy pada bangunan pertukaran kebudayaan mi diperlukan,
karena dalam melakukan aktivitas ada 2 kegiatan yang mempunyai suasana yang
berbeda, yaitu antara kegiatan pendidikan dan kegiatan pertunjukan. Dimana
kegiatan pendidikan seperti kursus bahasa memerlukan ketenangan / konsentrasi
dalam mengikuti pelajaran .Jangan sampai kegiatan tersebut terganggu atau terhenti
hanya karena dalam waktu yang bersamaan juga sedang berlangsung sebuah
pertunjukan yang berada didekat mang tersebut atau berada berjauhan namun
menggangu karena mempunyai tingkat kebisingan yang tinggi. Oleh karena itu perlu
diwujudkan kenyamanan agar antara kedua kegiatan tersebut tidak saling
mengganggu.Kebisingan yang terjadi yang dapat mengganggu kenyamanan dalam
mang berasal dan ruang luar/hngkungan sekitar atau dari kegiatan yang berlangsung
dalam bangunan itu sendin. Oleh karena itu perlu penyelesaian baik dari mang luar
maupun dari penataan mang dalamnya itu sendiri.

Kebisingan yang berasal dari luar Galan raya) dapat direduksi dengan :56
- Menempatkan gedung dengan posisi membelakangi jalan, untuk

memanfaatkan pengaruh reduksi bising

- Menempatkan mang-mang yang tidak membutuhkan jendela atau tembok
mang yang dapat dihunitanpa jendela menghadap jalan yang bising.

- Menempatkan gedung yang tidak mudah dapat menenma bising sebagai
penahan bising, diletakkan antara sumber bising dan daerah yang tenang.

- Tempat parkir dikumpulkan di bagian yang tersembunyi.

56 Doelle Leslie, Akustik Lingkungan, hal. 17
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57

.57Sedangkan untuk mengendalikan bising dari dalam adalah :
- Menggunakan ruang-mang penyangga, misalnya gudang, untuk

melindungi ruang-mang tenang.

Gambar 2.3. Penggunaan ruang penyangga untuk mereduksi kebisingan
Sumber :Edward T.White, Buku Sumber Konsep, Intermatra, Bandung, 1987

Meletakkan bangunan jauhdari kebisingan

Gambar 2.4. Perletakan bangunan yang menjauhi kebisingan.

Sumber :Edward T.White, Buku Sumber Konsep, Intermatra, Bandung, 1987

Menggunakan bangunan sebagai penyangga diantara kebisingan dengan
bangunan yang membutuhkan ketenangan

-Q !

Gambar 2.5. Bangunan penyangga diantara kebisingan dengan bangunan yang membutuhkan
ketenangan.

Sumber :Edward T.White, Buku Sumber Konsep, Intermatra, Bandung, 1987

Edward T.White, Buku Sumber Konsep, Intermatra, Bandung, 1987

is
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Gambar 2.9. Tata orientasi bangunan dalam mereduksi kebisingan
Sumber.M.David Egan, Architecture's Acoustics, McGraw-Hill Book Comp, New York, 1988.

" J

Bttter

Gambar 2.10. Tata orientasi bangunan dalam mereduksi kebisingan
SumberM.David Egan, Architecture's Acoustics, McGraw-Hill Book Comp, New York, 1988.
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Sedangkan penataan ruang luar yang mampu membantu dalam pereduksian
kebisingan dari luar adalah dengan penataan barrier diluar bangunan, vegetasi dan

58
kontur, yaitu sebagai berikut:

a. Outdoors barriers (Dinding Penghalang)

Dinding penghalang ini dapat dipakai untuk mereduksi bising
lingkungan, khususnya suara bersuara tinggi, seperti suara ban mobil dan truk.
Tetapi suara berfrekuensi rendah, seperti deru mesin dapat dibelokkan dan
mengelilingibarrier.

dtntelj grt*n art** )
Thi"«-»»ll birritr

?(•»«« »ovrct t» rsetw*r

,VJ.o yo/a/i >wijr dinaikkan
dilambah dengan lapisan rumpul
pemtiip tanah dan dinting
penghalang lipis dapat menghasiikan
pengiirangan bising yang bermanfaat.
Tetapi pengangkalan jalan yang lebih
dari SOO feet dapat menghasiikan
tingkat kebisingan yang hampir soma
dengan plan raya karena balax
pandangan yang tidak ditultip.

Sisi jalan yang ditnrunkan dan
menghalangi suara langsung dari
sumber ke penerimc bahkan lebih
jauh, karena menghasiikan
pengiirangan yang lebih besar dengan
difraksi. Penunutan sisijalan sedalam
12 feet atau lebih biaxuiya diperlukan
untuk mengoturol bisingjalanraya.

Gambar 2.11. Pengolahan kontur dan perletakan out barrier pengendali kebisingan jalan raya
Sumber.M.David Egan, Architecture's Acoustics, McGraw-Hill Book Comp, New York, 1988.

b. Outdoor Thin-Wall Barrier (Dinding Penghalang Tipis)
Suara yang berasal dari sumber bising menuju penerima dihalangi oleh

dinding penghalang.Gelombang suara langsung dipantulkan, dibelokkan, dan
ditemskan, dan semakin besar sudut pembelokkan, semakin efektif
pengurangan bunyi oleh barrier
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Gambar 2.12. Pereduksian bising oleh thin wallbarrier

SumberMDavid Egan, Architecture's Acoustics, McGraw-Hill Book Comp, New York, 1988.

c. Earth Berms (Tanggul Suara)

lUfiectad ssund
path

trriciive barrier
height (*)

Soerct Xaeeiver

Gambar 2.13. Pereduksian bising olehthinwallbarrier dan tanggul suara

SumberMDavid Egan, Architecture's Acoustics, McGraw-Hill Book Comp, New York, 1988.

Tanggul suara yang ditutupi rumput atau tanaman penyerap suara lain dengan

rapat, dapat menjadi isolator yang efektif dalam mereduksi kebisingan.

**-David Egan, Architecture Acoustics, McGraw-Hill Book Comp, New York, 1988
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Gambar 2.17.Contoh Denah

Bentuk Tapal Kuda

Sumber : Leslie Doelle, 1986,

Akustik Lingkungan, Erlangga,

Jakarta

d. Bentuk Denah Melengkung

Bentuk Denah Melengkung yang biasanya dihubungkan dengan atap kubah

yang sangat tinggi. Tetapi bentuk ini haras dihindari karena dinding
melengkung dapat menghasiikan gema, pemantulan dan pemusatan bunyi.

C; b*lkon atai „
- r. wrimbl *. t. untJl t^

pintu m*wjk dl t jwah

Gambar 2.18. Contoh Denah

Bentuk Melengkung

Sumber: Ernst Neufert, Data

Arsitek, Erlangga, 1990, Jakarta

e. Bentuk Denah Tak Teratur

Bentuk denah tak teratur membawa penonton sangat dekat dengan sumber

bunyi yang menjamin keakraban akustik dan ketegasan, karena permukaan-
permukaan yang dengan mudah menghasiikan pemantulan.
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Gambar 2.19. Contoh Denah

Bentuk Tak Teratur

Sumber : Leslie Doelle, 1986,

Akustik Lingkungan, Erlangga,

Jakarta



Kenyamanan fisik pada Pusat Pertukaran kebudayaan ini adalah kenyamanan
dalam menggunakan jalur-jalur sirkulasi yang ada, sehingga pengunjung/pengguna
mendapat kemudahan dalam menelusuri ruang-ruang yang ada dan mereka mudah
dalam melakukan kegiatan-kegiatan dalam wadah tersebut, terutama bagi pengunjung

baru. Pada setiap bangunan, kesatuan dari sistim sirkulasi yang menghubungkan

fungsi-fungsi kegiatan yang berbeda perlu diperhatikan.
Perancangan sirkulasi pada Pusat Pertukaran Kebudayaan Indonesia-Perancis ini

didasarkan pada penataan ruang-ruang yang disusun berdasarkan tingkat
kepentingannya masing-masing dan dalam rangka mendukung tuntutan ruang pada
setiap ruangnya, sehingga mampu memenuhi kenyamanan privacy maupun

kenyamanan dalam menelusuri ruang-ruang yang menjadi tujuan pengguna.

Bentuk ruang sirkulasi

Bentuk ruang sirkulasi dapat dirancang sesuai tingkat kenyamanan yang

diinginkan berdasarkan fungsi suatu ruang. Oleh karena itu perlu memperhatikan

bentuk-bentuk ruang sirkulasi, yaitu dapat berbentuk :

1. Tertutup, membentuk koridor yang berkaitan dengan ruang-ruang yang

dihubungkan melalui pintu-pintu masuk pada bidang dinding

rv
Gambar 2.20. Bentuk sirkulasi tertutup

Sumber : Francis DK Ching, Arsitektur

Bentuk & Susunannya, 1991, Jakarta,

Erlangga



2. Terbuka pada salah satu sisi, untuk memberikan kontinuitas visual / ruang dengan

ruang-ruang yang dihubungkan.

Gambar 2.21. Bentuk Sirkulasi Terbuka

Pada Salah Satu Sisi

Sumber : Francis DK Ching, Arsitektur

Bentuk & Susunannya, 1991, Jakarta,

Erlangga

3. Terbuka padakedua sisinya, menjadi perluasan fisik dari ruang yang

ditembusnya.

Gambar 2.22. Bentuk Sirkulasi Terbuka

Pada Kedua Sisinya

Sumber : Francis DK Ching, Arsitektur

Bentuk & Susunannya, 1991, Jakarta,

Erlangga

2.5. Kesimpulan

2.5.1. Fungsi Pusat pertukaran Kebudayaan Indonesia-Perancis di Yogyakarta

Fungsi yang direncanakan adalah sebagai berikut:

1. wadah untuk mempelajari, mengenal, memperkenalkan, dan memberi

informasi antara kedua budaya

2. wadah untuk mendiskusikan, menciptakan, dan menyelenggarakan

berbagai kreasi budaya dari masing-masing kebudayaan

3. wadah untuk pertukaran dan segala hal yang berhubungan dengan

pertukaran kebudayaan dua negara

4. wadah untuk mempertunjukan, memamerkan serta menjual barang-barang

hasil kebudayaan kedua negara.

1Francis DK Ching, Arsitektur :Bentuk Ruang &Susunannya, 1991, Erlanggajakarta
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2.5.2. Kegiatan-kegiatan yang akan diwadahi dalam Pusat pertukaran
Kebudayaan Indonesia-Perancis di Yogyakarta.

Sifat kegiatan yang ingin diciptakan adalah sebagai berikut:
1. Informatif : memberikan penerangan yang bersifat membimbing dan mendidik

masyarakat sebagai usaha memperkenalkan serta penghargaan terhadap
kebudayaan dari keduabangsa

2. Rekreatif : memberikan hiburan yang sehat dan bermanfaat bagi masyarakat
untuk memperluaas cakrawala budayanya.

3. Komunikatif : menciptakan komunikasi yang lancar antara kedua masyarakat
sebagai usaha mempererat persahabatan, dengan mempertemukan kedua

61
kebudayaan dan masing-masing negara.

Kegiatan - kegiatan yang akan diwadahi dalam Pusat Pertukaran Kebudayaan
ini adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses pertukaran
kebudayaan itu sendiri yang disebut sebagai kegiatan utama, yaitu :
a. Kegiatan pendidikan dan pengkajian

b. Kegiatankreasi seni

c. Kegiatan pertunjukan dan pameran

2. Kegiatan yang mendukung lancarnya kegiatan utama yaitu :
a. Kegiatan pengelola

b. Kegiatan penginapan, yang berguna bagi pertukaran kebudayaan yang
berbentuk rombongan yang berasal dari luar kota dan melakukan

aktivitas ditempat ini.

c. Kegiatan olahraga

d. Kegiatan penjualan barabg-barang sem dalm komunitas kecil, yang
berguna untuk mempromosikan dan menarik minat pengunjung dan
masyarakat awam.

Nasokha Nur Cahyono, Gedung Kedubes dan Pusat Kebudayaan Australia di Jakarta, 1994
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3. Kegiatan service

2.5.3. Pusat Pertukaran Kebudayaan Indonesia Perancis di Yogyakarta yang

direncanakan mempunyai beberapa kegiatan yang memerlukan suasana yang

berbeda, oleh karena itu kenyamanan yang diharapkan adalah kenyamanan privacy
dalam menjalankan setiap kegiatan meskipun berbeda dan dalam waktu yang
bersamaan. Dan kenyamanan dalam menggunakan jalur sirkulasi sehingga

memudahkan bagi pengunjung maupun pengguna bangunan
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