
BAB IV

PEHGEHBANGAH STASIUN TELEVISI SEBAGAI STUDIO PEHTAS

PERTUHJUKAH SEHI

Sebuah stasiun televisi dapat berjalan dengan

lancar tergantung kepada 2 faktor yang ada yaitu :

1. Faktor Internal /Kualitas :

yang berupa materi siaran dan program acara yang

akan disiarkan.

2. Faktor Eksternal / Kuantitas :

yang berupa tempat yang dapat mewadahi semua kegiatan

internal.

Antara faktor internal dan eksternal harus dapat

berjalan seiring dan saling melengkapi, dimana faktor

eksternal menunjang keberhasilan faktor internal atau

faktor eksternal mewadahi semua faktor internal.

Dari berbagai macam perangkat keras yang ada disebuah

stasiun televisi yang berupa unit-unit :

- Studio televisi

- Pemancar

- Sarana Penunjang

- Perkantoran

Kesemuanya ini tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi

bagian-baigian tersendiri. Dari unit-unit tersebut dapat

digambarkan hubungannya sebagai berikut :
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STASIUN TELEVISI

PERKANTORAN

STUDIO

MASTER CONTROL

SARANA PENUNJANG

- TELECINE
- VTR

- PERAWATAN

- GENZET

PEMANCAR

= Berkaitan erat

= Kurang
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Hal tersebut dapat diartikan :

Sebuah stasiun televisi dapat berjalan karena dikelola,

yang mana pengelolanya membutuhkan sebuah unit yang

bernama Perkantoran. Dari pengelola tersebut diatur agar

sebuah stasiun televisi dapat berjalan. Unit yang

terpenting dari sebuah stasiun televisi adalah sebuah

studio yang merupakan jantung dari stasiun televisi,

yang mana jika sebuah stasiun televisi tidak mempunyai

sebuah studio tidak dapat dikatakan sebuah stasiun

televisi melainkan stasiun relay, yang hanya menyiarkan

tanpa memproduksi. Semua kegiatan didalam studio
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ditunjang oleh unit-unit lainya yaitu unit pemancar dan

sarana penunjangnya, tanpa kaitan antara ketiga unit

tersebut studio tidak dapat berjalan.

Adapun Macam-iriacam studio dapat dibedaksn menjadi :

a. Studio Rekaman Audio :

Adalah tempat dimana kegiatan produksi rekaman suara

ataupun proses mixing dan dubbing dilaksanakan.

b. Studio kekairman Audio Visual :

Adalah tempat dimana produksi siaran televisi secara

audio visual dilaksansksn, yang dilengkapi dengan

ruang sub kontrol, rusng penunjang pelaku produksi

.serta gudang. Adapun studio rekamnan Audio visual

dapat dibagi lag! menjadi :

Studio kecil : digunakan untuk , announcer,

komentar, new. ( studio ini bersifat statis )

Stud io Sedang : Digunakan untuk, Talked show,

dialog, ulasan, dan lainnya ( studio ini bersifat

statis / obyek terpusat pada suatu tempat )

Studio Besar : Digunakan untuk , Drama, fashion

show, komedi, musik dan Iain-lain.

q. Master Control :

adslah tempat dimana hasil produksi siaran yang akan

dipancarkan kemenara dikontrol kwalitasnya, serta

sebagai motor dari kegiatan rekaman. sering disebut

studio 4.
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Sesuai dengan perkembangan jaman yang melaju

dengan cepat dan menuntut kecepatan informasi serta

hiburan yang dibutuhkan, dimana masyarakat ingin

sekaligus menonton langsung jalanya rekaman. maka studio

berkembang menjadi sebuah studio pentas, yang dapat

menopang 2 fungsi, yaitu sebagai studio rekaman dan

sebuah auditorium pertunjukan seni pentas.

4.1. Fungsi Dan Batasan

4.1-1. Fungsi:

A).Sebagai pelayanan untuk masyarakat umum yang

merupakan wadah komunikasi seni pentas antara seniman

dan masyarakat baik secara langsung maupun tidak

langsung.

B).Sebagai wadah kegiatan pertunjukan seni pentas yang

mempunyai unsur peragaan baik peragaan gerak,

peragaan suara ataupun kedua-duanya.

C).Untuk memenuhi keinginan penyebar luasan seni pentas

kepada masyarakat luas terutama ditujukan untuk

mengarahkan perkembangan budaya.

4.1.2. Batasan

Studio Pentas yang akan dibangun oleh TVRI tersebut

dapat disewakan kepada umum, dengan dua pertimbangan :

Penambahan dana untuk pengoperasian TVRI.

- Dengan adanya pementasan dari pihak luar, TVRI dapat

menyeleksi mutu pementasan yang layak untuk

ditayangkan,sehingga dapat memambah program -program
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produksi siaran Televisi.

4.2. Karakteristik Kegiatan

Karakteristik kegiatan menurut macam dan sifat

pelaku kegiatannya adalah sebagai berikut :

A. Karakteristik Pertunjukkan Seni Pentas

Pertunjukkan seni pentas sebagaimana macam dari seni

pentas sendiri mempunyai banyak ragam dan karakteris

tik, yaitu :

a. Karakter1st ik Pertunjukkan Tungga1

Pertunjukkan tunggal hanya melibatkan satu orang

pemain saja, sehingga dibutuhkan penonjolan diri

dari senimannya baik secara keseluruhan ataupun

secara sebagian-sebagian saja (close up >. Umumnya

pertunjukkan tunggal berupa improvisasi gerak

ataupun suara (vokal ataupun permainan alat musik)

yang sangat ekspresif.

b. Karakteristik Pertunjukkan Kecil

Pertunjukkan kec i1 umumnya menonj oIkan seseorang

saja ataupun keseluruhan pemain secara bergantian.

Pertunjukkan berupa komposisi gerak atau suara

dari keseluruhan pemain, akan tetapi sekali-kali

menonjolkart seseorang secara bergantian.

c. Karakteristik Pertunjukan sedang.

Pertunjukkan sedang menonjolkan komposisi gerak

dan suara dari keseluruhan pemain. Hampir tidak

pernah menonjolkan seorang pemain karena
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kekuatannya pada improvisasi pada gerak/suara

komposisi. Jika ada penonjolan berupa duet,

kwartet ataupun yang lainnya.

d. Karakteristik Pertunjukkan Besar

Pertunjukkan besar cenderung lebih menonjolkan

kompos is i gerak secara kese iu ruhan, pemain

menguasai panggursg dengan maksimal d imana

im p ro v is a s i sang a t b e b a.s . T i. d 3 k ad a p en on j o 1an

seorang tokoh, semua pemain merupakan satu

k e s a tu a n g e r a k d an e ks p r e s i .

B. Karakteristik Kegiatan Produksi Siaran

a. Karakteristik Rekaman Langsung (Live Show)

Rekaman langsung atau live show merupakan pertun

jukkan seni pentas yang suaranya langsung dari

sumber bunyi tanpa bantuan peralatan buatan/loud

speaker , dimana pengambilan suara untuk produksi

siaran disalurkan lewat kabel. Begitu pula dengan

pengambilan gambar yang dilakukan dengan kamera

dikirim ke sub kontro1 lewat kabe1.

b. Karakteristik Rekaman Tidak Langsung (Play Back)

Rekaman tidak langsung atau play back dengan

sendirinya tidak dapat menampilkan suara secara

langsung karena suara telah direkam dahulu sebelum

pertunjukkan seni pentas dilaksanakan.

c. Karakteristik Rekaman Suara

Rekaman suara merupakan kegiatan pertunjukkan seni
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pentas yang hanya diambil suaranya saja, dan

gerakan-gerakan seniman/pemainnya tidak diambil

untuk produksi siaran.

C. Karakteristik Kegiatan Penonton

Penonton sebagai konsumen seni pentas dalam hal

ini dibeds.kan sebagai berikut :

a. Penonton Membayar

Penon ton membayar ada. 1ah konsuaen pe rtunjukkan

seni pentas yang ditarik biaya pertunjukkan, yang

dengan demikian mereka membutuhkan ken ikmatan

penghayatan pertunjukkan seni pentas . Ka. rena pada

pertunjukkan seni pentas tersebut dipakai suara

asii dari sumbernya tanpa bantuan loudspeaker,

a t s.u d en gan b a.n tu an loadsp e ke r .

b. Penonton Gratis

Penonton ini merupakan penonton yang tidak ditarik

biaya pertunjukkan sehingga pelayanan kepada

mereka tidak harus seperti penonton membayar.

Pertunjukkan yang tidak ditarik biaya bisa berupa

pertunjukkan play back atau pertunjukkan di luar

ruangan.

4.3. Pengembangan studio Rekaman Sebagai Studio Pentas

Seni .

Dari karakteristik kegiatan yang ada. studio

pentas mempunyai persyartan-persyaratan khusus yaitu :
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4-3.1. Penikmat.sn Komposisi Pertunjnkwn

Untuk dapat menikmati pertunjukan seni pentas

dengan baik tentunya harus memenuhi syarat-syarat

tertentu sehingga akan didapatkan hubungan yang baik

antara stage dan audience dapat tercipta.

Hubungan stage dengan audience yang baik adalah :

1> Stage dapat mena.mpung semua. kegia.tan pentas sehingga

kelancaran pementasan dapat berjalan dengan Iancar

sehingga penonton ds.pat mert ikmati sajian pemen tasa.n

dengan baik dan kelancaran produksi siaran dapat

tercapai, hal ini tentunya ditujukan untuk penonton

dirumah. Days. tampung stage ini akan menetuksn

besaran stage.

2 ) Stage dapat menjalin komunikasi dengan audience

sehingga penonton dapat menikmati jalannya

pertunjukan tanpa tergganggu konsentrasinya dalam

menonton. Hisalnya penonton harus banyak

menggelengkan kepala disaat menonton pertunjukan.

Kedua Hal tersebut dapat dicapai dengan :

-. Penentuan pemakaian background, hal ini menentukan

bagaimana bentuk dari stage.

-. Penikmatan arah menonton akan didapatkan bentuk

pewadahan Audience.
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4.3.1.1. Tata Pangguag

A>.Besaran Stage harus dapat menampung kegiatan pentas,

dari jenis pentas terkecil maupun petit as besar,

dengan jumlah pelaku mencapai 50 orang . Serta

mencakup sifat kegiatan baik yang statis maupun yang

dinamis.

* > Pembahasan :

-. Pentas kecil ( 1 - 10 pemain )

. Drama, musik / band

. Sendratari, tar i serimpi

-. Pentas Sedang ( 10 -20 pemain >

s i f" a t keg ia t a.n s tat i. s d a.n d in a.m is

. tari lawung

. Tester

T r ad i s on a 1 k 1a s i k

Tradisional rakyat

Kon t emporer / modern

Tester kreasi baru

. Kethoprak

-. Pentas besar ( 20 -50 Pemain )

. Paduan suara

. Karawitan

. Orkestra

Jumlah Pemain yang ditampung menentukan besaran stage.

B )-Bentuk stage

Bentuk stage juga mempengaruhi kenikmatan

penonton dan kelancaran pementasan

4 - V p e m a 1n

4 pemain

16 perns.in

lb pemain

16 pemain

10 pemain

5-20 perns in

10-15 pemain

20-30 pemain

25 pemain

50 pemain
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1. Kenikmatan penonton

. dapat menikmati sajian dari arah yang sesuai

dengan karakter pertunjukan.

Memberi keleluasaan pada penonton dalam

menikmati pertunjukan tanpa adanya penghalang

2. Kelancaran produksi

Dapat memenuhi penyajian pementasan sesuai

dengan karakter yang berbeda. Hal ini menetukan

pemakaian background atau tidak.

- seni musik ; memakai background

- seni tari/ karawitan : bisa memakai bisa

tidak.

- seni drama : menggunakan layar sebagai

background yang dapat mengambarkan keadaan

yang sebenarnya sesuai dengan alur cerita yang

diinginkan.

. Memberi keleluasaan kamera dalam merekam

jalannya pementasan.

Alternatif bentuk dari stage :

1. Porsceniuu

Adalah panggung pertunjukan seni pentas yang

tempat pementasannya dengan audience sejajar. stage dan

audience letaknya berhadapan dan batasnya bisa berupa

ketinggian lantai stage saja.Untuk kondisi studio pentas

jenis panggung ini kurang memberikan kenikmatan baik

penonton maupun produksi, karena penonton dalam menonton

 



kurang mendapatkan kenikmatan visual, baik

pandangnya maupun garis pandang mata manusia.

produksi akan kesulitan membidikkan kameranya.

( gambar >

67

sudut

Untuk

2) Open Stage

Merupakan pengembangan panggung model porsceni-

um yang memungkinkan penonton melihat pertunjukan seni

pentas dari 3 arah. Panggung jenis ini akan memberikan

kenikmatan menonton dan kemudahan produksi disamping

juga jalannya pementasan dapat diatur pergantian pemain

dengan mempergunakan layar atau background, misal :

panggung depan melakukan pementasan sedangakan panggung

belakang mengadakan persiapan pementasan selanjutnya.
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3) Arena

Yaitu panggung yang Stagenya dikelilingi oleh

audience, dan tidak memungkinkan pemakaian layar.sebagai

background atau latar belakang dari pementasan. Untuk

kondisi studio pentas panggung arena ini tidak

memungkinkan karena keleluasaan pementasan akan

terganggung disamping produksi juga mengalami kesulitan.
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4) Extended Stage

Merupakan kebalikan model panggung open stage,

yaitu stage hampir melingkari audience, model ini umum

digunakan pada pertunjukan seni pentas yang memungkinkan

pemain melakukan gerakan mengelilingi penontonnya.

Pada extended stage bisa digunakan layar ataupun

tidak, ataupun pemakaian dekorasi yang menunjang pertun

jukan seni pentas itu. Untuk kondisi studio Pentas jenis

panggung ini dapat dipergunakan, karena pemain akan

lebih dapat berkomunikasi dengan audience.
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4.3.1.2.Pewadahan Audience

Pewadahan audience dapat ditentukan dari bentuk

stage dan arah penikmatan. Hal ini dikarenakan, sifat

kegiatan pentas yang berbeda-beda sehingga menuntut arah

penikmatan yang berbeda pula.

Alternatif Pewadahan dari arah penikmatan :

1. Penikmatan satu arah

Pada pertunjukan seni pentas, yaitu berupa

pertunjukan pasif atau pemainnya tidak banyak bergerak,

penikmatan cukup satu arah,karena pertunjukan seni lebih

menekankan pada kwalitas suara dari pada kwalitas gerak.

Pementasan yang dilakukan di studio pentas tidak hanya

merupakan pertunjukan pasif saja melainkan pertunjukan

aktif juga, sehingga penikmtan satu arah akan mengurangi

penghayatan pertunjukan.

 



uiber : Harold 8. Beyer 1 Edward C. Cole, [19621, Theaters And fluJitoriun. John Killey
Sons Inc., Hen fgrl.
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2. Penikmatan Dua Arah

Penonton hanya melihat pertunjukan berada dide-

pan dan dibelakang atau kanan dan kiri panggung pertuju-

kan seni pentas, dan prinsipnya sama dengan penikmatan

satu arah.

Suiber : Harold i. Heyer k Edvard C. Cole, (19421, Theaters And Auditorium, John liilley !
Sons Inc., Ne» Tsrl,

3. Penikmatan Tiga Arah

Pertunjukan seni yang menuntut penikmatan tiga arah

merupakan pertunjukan seni pentas dengan dominasi gerak

yang mana posisi pemain terus berubah, sehingga

diperlukan komposisi gerak yang tiga dimensi dari tiga

arah.
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«™« lnr...Hf)i Tort.
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4. Penikmatan Segala arah.

Penonton mengelilingi panggung, disini dituntut

penikmatan komposisi gerak dan keakraban pemain dan

penonton yang dapat berpartisipasi dalam pertunjukan.

Su.ber JHarold B. fle er kEdward C. Cole, (19121, Theaters And Auditor!,,... John Nilley
Sons Inc., N « York. " —
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Dari analisa tata panggung dan pewadahan

audience, untuk sebuah studio pentas lebih sesuai memp

ergunakan panggung dengan penikmatan 3 arah dan bentuk

panggung open stage karena penonton dapat menikmati

pertunjukan dan gerak dari seniman diatas panggung

dengan leluasa. Disamping itu tidak menutup kemungkinan

perubahan bentuk panggung menjadi Extended stage dengan

mempergunakan kecanggihan teknologi mempergunakan pena

taan panggung dengan sistim hidrolis dan penggunaan

bukaan sistim grid. Dengan begitu konsekwensi dari itu

semua adalah penggunaan basement untuk keperluan terse

but

4.3.2. Penikmatan Audio

Guna menikmati Pertunjukan Seni Pentas secara

audio perlu dipertimbangkan beberapa hal sebagai

berikut :

4.3.2.1. Karakteristik Pendengaran Manusia

Untuk menonton seni pentas, penonton memerlukan

penikmatan dalam menghayati suara dari sumber bunyi,karena

tingkat tekanan bunyi minimum yang mampu membangkitkan

sensasi pendengaran ditelingga pengamat disebut " ambang

kemampuan didengar". Bila tekanan bunyi ditambah dan bunyi

menjadi keras, maka sensasi pendengaran menjadi tidak

nyaman lagi disebut " ambang rasa s.akit, hal tersebut
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dikarenakau teiingga manusia peka terhadap bunyi da lam

jangkausn sekitar 400 -5000 lis, yaitu frekwensi yang

penting untuk Inset igibilitas pembica.raan dan penikmatan

inu s ik y an g s empu rn a. at an sek i ta r 3 7 meter.

4.3.2.2. Penjalaran Penyebaran Bunyi

Penjalaran penyebaran bunyi merupakan karakteristik

bunyi diudara, yang mana meliputi kekerasan bunyi pada

penonton didepan sampai dibelakang. Dan Karakterisfciknya

Dapat diuraikan menjadi beberpa tinjauan :

- AsaI penjalaran penyebaran bunyi

- Tahanan bunyi pada bidang datar tanpa penonton

- Tahanan bunyi pada bidang datar dengan penonton

Tahanan bunyi pada bidang datar yang diputar dibawah

dengan penonton.

Tahanan bunyi dibidang lengkung yang diputar keatas

dengan penonton.Dengan melihat karakteristik yang

menyebabkan perbedaan kekerasan bunyi antara depan

dan belkang maka diperlukan penangganan yang sempurna.

untuk studio pentas agar bunyi yang diterima didepan

dan dibelakang sama besarnya, atau paling tidak

selisih sedikit, hal tersebut dapat dilakukan dengan

meninggikan bidang hortizontal duduk dan perlakuan

akustik yang lain.
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4. 3.?.. 3. Cacat Acoustic

cacat akustik adalah kesalahan bunyi yang diaki-

batkan oleh bentuk ruangan, baik itu berupa kesalahan

akibat pantuian bunyi yang datang lebih lambat dari sumber

bunyi, pengumpuian pantuian bunyi serta gangguan dari

kegiatan lain diiuar panggung pertunjukan pentas.

Antara lain :

A ) P o te n s ia I e c h o :

adalah cacat akustik yang serius dan gejalanya

terjadi sebagai berikut : bunyi yang dipantulkan pada

batas-batas ruang yang menge111inginya masih terden-

gar jeias setelah bunyi asii dari sumbernya berhenti

1erd eng a. r . ( gambar )

Suiber : Leslie L. Doll? M97?i r • ' ~
day lithograph Corporsti en,
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B) Sound concertration

Sound concertration atau hot spot adalah pantu-

lan bunyi yang terkumpul / terpusat akibat dari

bidang panmtul yang cekung ( sifat bidang cekung

adalah memusatkan pantulan bunyi )

( gambar )

Sutber : Leslie L. Dolls, (1972), Environmental Acoustics. Halliday Lithograph Corporation
New York.

C) Flutter echo

Flutter echo adalah bunyi yang memantul secara

bolakrbalik pada bidang datar yang sejajar dan keras,

pantulannya bolak-balik berulangkali( gambar )

 



Suiber : Leslie L. Dolle, (1972*, Envifanaental flcoustics, Halliday Lithograph Corporation
New York.
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D) Sound shadow

Sound shadow adalah lemahnya bunyi terjadi pada

daerah bawah ruang audience yang bertingkat ( balkon)

akibat dari bentang ( overstek ) yang terlalu pan-

jang. daerah ini tidak mendapat distribusi p.antulan

suara akibat tertutup balkon yang terlalu panjang

sehingga menyebabkan lemahnya bunyi.
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( gambar )

SUibBr !l^?°lU> Umh ^^^^

semua hal diatas harus dihindari disebuah studio

dengan perlakuan-perlakuan tertentu terhadap cacat
tersebut.
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4.3.3. Penikmatan visual

Untuk dapat melihat pertunjukan seni pentas secara

jeias perlu dipertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

4.3.3.1. Sudut Pandang

Hata manusia mempunyai sudut -• batas pengenaIan

obyek,baik dalam hal warna maupun simbol dan dalam posisi

duduk dan berdiri berlainan. Sudut batas pengenalan ini

akan mempengaruhi penikmatan pertunjukan seni pentas

baik da1am komposisi gera. k, komposisi kostum ms.upun

detail dari tiap-tiap pemain, oleh karena itu sebuah

studio pentas dalam pengaturan jarak penonton pada baris

pertama dengan panggung > pengaturan lebar permukaan

stage serta pengaturan ketinggian stage yang memungkin

kan penonton melihat keseluruhan panggung tanpa mengera-

kan kepala terlalu banyak.

4.3.3.2. Kemampuan Pengelihatan Manusia

Untuk dapat menghayati gerak dan ekspresi dari

seniman/pemain pada pertunjuakn seni pentas, Harus

dipertimbangkan kemampuan optimasi mata manusia mengenaii

obyek baik penikmatan detail ekspresi wajah, gerakan-

gerakan kecil, gerakan-gerakan global serta komposisi

gerak menyeluruh.

4.3.3.3. Garis Pandang Hata Penonton

Jenis dan skala pertunjukan teenemtukan juga ukuran

jangkauan luas pandangan dari apa yang dipertunjukan.
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dengan membatasi sudut jangkauan sampai 130 J disekit ar

pandangan penonton pada titik tertentu akan membantu

banyak terhadap kontruksi visual dan audio antara pemain

dan penonton.

Walaupun kenikmatan dalam hal sudut pandang dan

kemampuan pengelihatan telah terpenuhi akan tetapi

penikmatan pertunjukan seni pentas tidak akan tercapai

garis pandang mata penonton terhalang oleh penonton yang

didepannya, sehingga tata letak tempat duduk/kursi

penonton menetukan kualitas penghayatan pertufijukan seni

pentas.

4.3.3.4. Pencahayaan

Didalam studio pentas rekaman gambar dan suara,

pengaturan gambar memegang peranan yang sangat penting

dalam pengolahan materi siaran. Hal ini disebabkan fungsi

pencahayaan didalam studio selain sebagai sumber cahaya

penerangan obyek agar dapat ditangkap kamera, juga

digunakan untuk memberikan efek visual dan karakter

tertentu kepada obyek. Oleh karena. itu diperlukan sistim

pencahayaan yang memudahkan pengaturan peralatannya.

Dalam hal ini berkaitan dengan pembentukan gambar yang

sesuai dengan yang dikehendaki skenario/perencanaan

cerita. Hal-hal yang menjadi dasar perencanaan lighting

suatu studio adalah :

-. Semua lampu harus cukup fieksibel untuk setiap peru

bahan yang cepat dan pengubahan yang mudah atau dengan
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Perletakan lampu dengan digantungkan sehingga meng-

hindarkan penyinaran kesemua arah. Dalam operasional

studio audio visual dikenal 3 macam pengarahan cahaya,

yaitu :

Sinar menyebar / spread beam, dimana digunakan untuk

ruang yang lebar, d ikensI dengan lampu Flood

Sinar menyempit / Pinned beam, digunakan untuk penyi

naran obyek yang" keci 1 / sempit ( lampu spot ).

Sinar langsung / Direct beam, sedangkan prinsip dasar

pencahayaan untuk menghasilkan gambr yang diperlukan,

dikenal dengan :

Key light ( sinar kunci )

Penyinaran langsung dari depan obyek yang akan diambil

gamabarnya,

Back light ( sinar beiakang )

Penyinaran dari beiakang obyek dengan membentuk sudut

450.
Fill light ( mengisi siaran )

Peninaran untuk mengimbangi key light dan back light

yang berfungsi untuk menghilangkan bayangan .

bael; back

'camera

Icamci'n

back faDot)

R

kamara

:, back laoot)

* ^ key. \
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4.3.4. Kenudahan Produksi Siaran

Disamping memenuhi kebutuhan penghayatan pertun

jukan seni pentas oleh penonton pada studio stasiun

televisi perlu mempertinggi kualitas produksi siaran,

yang ditentukan oleh :

4.3.4.1. Kemampuan Pengambilan Gambar oleh Kamera.

Seperti juga mata manusia, kamera mempunyai batas

sudut pengambilan gambar yang akan menentukan ukuran

gambar yang diambil pada layar televisi. Kemampuan sudut

pengambilan gambar ditentukan oleh ukuran Pick Up Tubes

atau P.U.T. kamera serta diameternya.

4.3.4.2. Sudut Pengambilan Gambar

Dalam produksi siaran tidak diperkenankan men-

gambilan, gambar dari sudut pengambilan gambar dilakukan

dengan bergerak mengelilingi obyek.

4.3.4.3. Ruang Gerak Kamera

Seperti juga peralatan lainya, kamera memerlukan

ruang gerak yang tidak horizontal dan vertikal tersebut

dilakukan dengan bantuan peralatan hidrolik (pedestral).

Dengan melihat semua hal diatas dapat

disimpulkan bahwa karakteristik sebuah studio pentas

dapat dibagi :

1. ada kemudahan bagi kamera untuk senantiasa membidik

pertunjukan, suasana dan penonton, Untuk itu harus
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disediakan ramp yang berada didaerah penonton.

Disamping itu juga terdapat Catwalk diatas balkon

yang akan diperlukan untuk kamera maupun pencahayaan.

2. Perlu kemudahan untuk penggantian panggung dan untuk

itu harus disediakan rg khusus untuk berbagai setting

yang mungkin dibutuhkan.

3. Berbagai tuntutan Acustic dan Lighting studio juga

harus dipertimbangkan. Misalnya penggunaan acustic

ceiling, accoustic floor, Accoustic wall, sert peng-

guanaan syckorama.

4.4. Program Ruang

Setelah mengkaji bagaimana sebuah studio

televisi dapat difungsikan sebagai sebuah studio

pentas, tentunya tidak dapat lepas dari unit-unit

yang mendukung lainya, oleh karena itu dapat

diuraikan sesuai dengan program ruang yang ada, hal

ini disebabkan karena unit studio pentas tidak dapat

berjalan dengan sendirinya tanpa ada unit-unit lain

yang mendukung.

Kebutuhan ruang yang harus disediakan sangat

dipengaruhi oleh berbagai faktor antra lain :

- Macam kegiatan dan sifat kegiatan yang diwadahi.

- Pengelompokan kegiatan.

- Peralatan yang digunakan.

- kapasitas / jumlah orang yang harus ditampung.
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4.4.1- Persyaratan dan Kebutuhan Ruang.

Disini akan diterangkan sesuai dengan pokok bahasan yang

ada.

1) Unit Produksi siaran.

Merupakan unit studio pentas yang mempunyai

beberapa kelengkapan dan persyaratan tertentu. studio

merupakan konstruksi seperti kotak dalam kotak, hal ini

dikarenakan studio harus benar-benar bebas dari gangguan

apapun, baik itu suara ataupun getaran.

a.Persyaratan ruang studio pentas.

- Dinding :

harus mempunyai standart Reverberation yang baik,

agar kreteria didalam studio sempurna, maka susunan

atau lapisan dinding dari sisi luar ke sisi dalam

untuk raenghasilkan kekedapan suara yang cukup baik

adalah sebagai berikut :

- concrate block wall, kemudian dilapisi dengan zat

yang dapat menahan kebocoran suara ( polystyrene >

- Lapisan Rock wool, merupakan selimut akustik

dibuat dari serat-serat karang yang dapat menyerap

bunyi dan termasuk kategori bahan berpori. Oleh

karena bahan rock wool kurang memenuhi persyaratan

estetis maka dilapisi lagi dengan zat polystyrene

yang berfungsi sebagai penutup dan menahan

kebocoran suara. Setelah itu ditutup dengan

lapisan tembok lagi.
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- Untuk lebih menjamin persyaratan akustik dilapisi

lagi dengan bahan akustik < yang disemprotkan atau

diplester / cavity ), glass wool absorption

semacam rock wool tetapi berbeda bahan bakunya,

kemudian dilapisi kasa nylon dan terakhir plat

besi berlobang ( untuk penyebaran suara ).

Lantai :

lantai untuk sebuah studio pentas harus benar-benar

sempurna dalam hal kehalusannya dan mempunyai permu-

kan yang rata serta tidak memantulkan cahaya atau

sinar, konstruksi lantai ini memakai sistim " self

leveling " yaitu berupa lapisan tipis yang merupakan

lapisan atas dari lantai studio. Konstruksinya

adalah sebagai berikut :

- Lantai beton ( dasar )

- rongga yang berisi kinetics spring hanger

sebagai penopang atas lantai,dan berfungsi

untuk menahan getaran atau gempa.

- lantai beton

- self leveling

Atap :

Atap harus mampu meredam suara baik dalam studio

maupun dari luar studio atau yang masuk ke studio

maupun yang keluar studio. Susunan yang baik dari

bawah keatas adalah ;

- Acoustic Tiles ( akustik kedap suara )

- plester bord
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- Glass wool

- Kinetics spring hanger

_ beton

Bagian atap juga terdapat Ac duct dan fixed light,

grid yang berfungsi untuk mengantung lampu.

b. Peralatan ruang studio

secara garis besar peralatan yang ada didalam

ruang studio adalah :

Kamera, lighting, Mike, Dekorasi dan Crane.

c. Pengontrolan studio .

Semua peralatan yang akan beroperasi didalam studio

pentas dikontrol dalam ruangan mastercontrol, sehingga

pengaturan jalanya produksi siaran dapat dikontrol

secara otomatis.

2) Unit Penunjang Produksi

Merupakan ruang-ruang yang digunakan untuk memproduk

si/membuat paket acara Televisi.

Persyaratan ruang yang dikehendaki adalah :

- Aktifitas didalam ruang-ruang produksi

membutuhkan tingkat konsentrasi yang tinggi,

sehingga membutuhkan tingkat ketenangan dan

kenyamanan yang tinggi, serta sedapat mungkin

meniadaakan pengaruh dari ruang luar. (pengaruh

dari luar inidapat berupa perubahan suhu, tingkat

terang cahaya, sirkulasi orang, barang serta

tingkat kebisingan).
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- Pencapaian mudah, terutama dengan ruang-ruang yang

fungsinya berdekatan.

Ruang-ruang yang dibutuhkan meliputi:

a. Ruang produksi non studio ( telecine, VTR, ATR )

b. Ruang laboratorium

3) Unit Penunjang Produksi Son Teknis

Merupakan ruang-ruang yang menunjang terselengga-

ranya produksi acara (pendukung proses produksi).

Persyaratan ruangnya meliputi :

A Aktifitas pelaku bersifat dinamis, sehingga memerlukan

ruang gerak yang dapat memberi keleluasaan dalam

pelaksanaan kegiatan.

" Kedekatan dan kemudahan pencapaian ke studio

~ Tingkat pencahayaan dapat diatur sesuai kebutuhan.

Adapun kebutuhan ruangnya meliputi :

Menyangkut persiapan pemain :

- Ruang tunggu / Rehearsal.

- Ruang rias

- Ruang kostum/ tata busana.

- Ruang perlengkapan busana / wardrobe

- Green room (untuk cek pemain)

- Ruang latihan.

Menyangkut peralatan dan perlengkapan studio :

- Gudang

- Ruang dekorasi
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- Ruang properti

- Ruang grafik.

- Ruang diskotik.

4) Unit Operasional.

Merupakan ruang-ruang dimana diwadahi kegitan

yang mendukung pelaksanaan kegiatan produksi siaran,

sehingga dimungkinkan pemantauan siaran yang diproduksi

oleh pesawat penerima.

Tuntutan peruangannya adalah :

Aktifitas pelaku bersifat dinamis, sehingga

membutuhkan arae sirkulasi yang menjamin

kelancaran arus.

Tidak memerlukan tingkat ketenangan yang

tinggi.

Bukan sebagai daerah publik, karena faktor

keamanan peralatan perlu mendapat penekanan

demi kelancran proses produksi.

Kebutuhan ruangnya meliputi :

- Ruang teknik studio

- Ruang teknik prasarana

- Ruang mekanikal elektrikal.

. diesel

. AHU

. Peralatan
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5) Unit Pelayanan Umum /Ruang publik.

Merupakan unit pelengkap dimana kegitan yang

diwadahi tidak menunjang secara langsung proses penye

lenggaraan siaran. Ruang-ruang dalam unit pelayanan umum

ini tidak memiliki persyartn khusus, tetapi umunya
b e rsifs.t :

- Mudah dilihat dan dicapai

- 'I1erbuka / Menerima.

Kebutuhan ruang untuk pelayanan umum meliputi :

- Ruang tunggu / Hall

- Ruang informasi / Resepsionis.

- Ruang t iket box

- Mushola.

- Kant in

- Gudang Maintenance

- Lavatory

- Pos jaga

4.4.2.Pola Hubungan Ruang.

Pola sirkulasi sebagai akibat adanya kaitan antara

kegiatan menoerminkan adanya hubungan kedekatan antar

fungsi-fungsi, sehingga hal ini akan memudahkan pengelon-
pokan kegiatan dan organisasi dari ruang-ruang yang
m ewad a h inya .

Hubungan ini berpengaruh pada perletakan ruang,
dimana dengan mendasarkan pada sifat hubungannya diha
rapkan akan terjadi mekanisme hubungan keria.

 



91

• Unit Produksi siaran, teermasuk kegiatan semi publik.

RUANG-RUANG
PERSIAPAM PEMAIN

f"

L..

RUANG

DOKUMENTASI

RG. STUDIO RG. KONTROL RG. LAB

RUANG PERALATAN KG. PRODUKSI NON STUDIO

Unit operasional, termasuk keegiatan privat.

RG. TEKNIK STUDIO

STUDIO

RG. TRANMISI

- Terletak berdekatan
= Dapat terletak agak jauh

Sedangkan apabila dilihat

RG. TEKNIK RRASARANA

RG. MEKANIKAL
ELEKTRIKAL

dari urutan sirkulasi

yang terjadi, naka hubungan ruang yang terjadi adalah :
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-. Sirkulasi Pengunjung ( area publik d

.bpoff

an semi publik )

<U>
HALL

RG. TUHGGU

- RG. RIAS

- RG. WARDOOBE.
- RG. COSTUM

L_

GREEN |-
ROOM I

STUDIO

RG. UMUM
RUANG

INFORMASI jRG.
l

PELAYANAN UMUM - _ -j

PERKANTORAN
i

R' J. TAHU

RG. PIMPIN RG. STAE

Sirkulasi Untuk Pengeiola ( area privat )

EG. PRODUKSI! IRG. PENUNJANG

- RG. PIMPINAN

- BG. STAFF

- RG. KARYAWAN

RG. TEK. STUDIO
RG. TEK. TRANMISI
RG. TEK. PRASARANA
RG. MEK. ELEKTRIS

r
R. ARSIP

R. RAPAT

-• «—! R. PERPUS
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Sirkulasi Barang

PARKIR

V
ENTRENCE

GARASI GUDANG STUDIO
i

BENGKEL
._j

PEMELIHARAAN

4.4.3. Zoning -

Berbagai kegiatan yang terciadi dapat dikelo»pokan
berdasarkan sifat kegiatanya. Diaana dari sifat kegiatan
ini dapat tercermin ttip*=. r-cv.t^+- i-one perletakan ruang-ruang didalam
penataan sitenya.

Adapun zone~;

berikut :

:one yang terjadi adalah setDagax

Zone publik Y*-; •»->-. i i
^ 1K) Y&itu rJaerah yang digunakan

pelayanan umum, dimana bsnvs'- mel ih.f ».firoaa,. a.c, meiiba.t kan pengunjung

dari luar. Karakteristxc darx zone ini adalah :

-Bebas dx.asukx oleh siapa saja < UBUB >, tanpa
menganggn jalannya aktifta.s.

- Biasanya terletak pada bagian depan site.

- Mudah dilihat, mudah dicapai serta berkesa.n terbuka.
Kegiatan-kegiatan yang berada didala,

meliputi :

- Kegiatan-kegitan pengunjung/tamu.

untuk

tm zone publik ini
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=>.n a. pengeIo 1a. be kerja

-''umum namun terbatas

=:ik zone semi publik

dengan unsur-unsur

^sn. yang sudah past i

adalah:

k e g i a t a.n-kegiat a.n

:-an , pember itaan ,

•oduksi .

x_a.n -u r u sari in tern

zraktecistic zone

.rkulasi umm

=rea publik.

a. 1 a h :
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b. Zone Semi Publik. Yaitu daerah dimana pongelola bekerja

dengan melibatkan orang-orang luar/umum namun terba tas

pada kalangan tertentu. Karakteristik zone semi publik

adalah :

- Pencapaian tidak langsung., namun dengan unsur-unsur

pengarah yang jelas.

- Ditujukan untuk umum dengan tujuan yang sudah pasti.

Kegiatan yang berada dalan zone ini adalah:

- Kegiatan produksi siaran dan kegiatan-kegiatan

penunjangnya (kegiatan bidang siaran, pemberitaan,

teknik studio dan Iain-lain).

- Kegiatan administrasi penunjang produksi.

c. Zone Privat .

Yaitu area yang digunakan untuk urusan-urusan intern

dan tidak digunakan untuk umum. Karakteristic zone

ini adalah :

- Biasanya terletak dibagian bukan sirkulasi umm.

- Tidak berhubungan langsung dengan area publik.

- Dilakukan oleh orang-orang tertentu.

Kegiatan yang berada dizone privat adalah :

- Kegiatan perkantoran / TV

- Kegiatan teknik prasarana.

- Kegiatan teknik tranmisi

- Kegiatan teknik studio.
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4.5. Penerapan Site Pengeaibatigan dalam Lokasi

1> Dasar Pertimbangan :

- pengendaiian terhadap noise eksternal

- pengendaiian terhadap sirkulasi eksternal guna

memenuhi tuntutan kelancaran arus manusia dan

kendaraan.

2]< Eaktor Penentu

- Konciis i no ise 1ine'i-re lingkungan

Pol."jia sirkulasi internal ( Antar bangunan )

3 ;• Pembahasan

- Pendaerahan / 2oning ketenangan

Terhadap eksternal noise, dapat ditentukan daerah

ramai sedang clan tenang berdasarkan tingkat
kekuatan suara.

Tinjauan Tingkat kebisingan Lingkungan TVRI Yogyakarta
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Berdasarkan kondisi lingkungan site tersebut,

dapat disimpulkan bahwa : sumber noise terbesar berasal

dari jalan lalu lintas kendaraan & jalan magelang ) dan

pompa bensin sebesar 70 db dan 60 db.

Zoning site atas dasar ketenangan dapat dihitung yaitu :

1

R = 10 log ( ) + 0,5 db
4k da

R = Nilai Reduksi

d = Jarak noise

Perhitungan

- Tingkat kebisingan jl Magelang = 70 db

Diambil jarak sumber bunyi.terhadap bangunan min =40m

1

R = 10 log ( ) + 0,5 db
4.TC.402

= 42,53 db

Tingkat kebisingan Site = 70 -42,53 = 27,47 db

- Tingkat kebisingan Pompa bensin = 60 db

diambil jarak 30m terhadap bangunan

1

R = 10 loq ( > + 0,5 db
4.H.30*

= 40,03 db

Tingkat kebisingan pada bangunan =

IL = 60 - 40,03 = 19,97 db

- Tingkat kebisingan Jalan Karang Anyar = 30 db

diambil jarak 7 m terhadap bangunan
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U loq ( ) -J- 0,5 ub
4 .xx. 7^

= 27,39 db

T xngkat Kebisingan pada bangunan =

IL _ 30 - 27,39 - 2,61 db

( gambar )

99
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( gambar master plan )

Dengan me1ihat perhitungan tingkat kebisingan tadi

dengan mencoookan masterplan akan lebih baiknya jika

perletakan untuk unit studio pentas ( auditoium ) agak

d imundurkan sed ikit .
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