
BAB V

KESIMPULAH

Pengembangan pewadahan produksi siaran yang sekali-

gus digunakan sebagai panggung seni pentas yang dilihwt

penonton harus mempertimbangkan empat unsur, yaitu Petugas

produksi siaran, seniman/pemain, Petugas penunjang serta

Penonton.

Empa_L Unsur Pengembangan Pewadahan
Produksi Siaran Hau Pertunjukan Seni Pentas

PETUGAS

PRODUKSI

SIARAN

PETUGAS

PENUNJANG

PRODUKSI

PENGEMBANGAN PEWADAHAN

PRODUKSI SIARAN DAN

PERTUNJUKAN SENI PENTAS

SENIMAN

ATAU

PEMAIN

PENONTON

ATAU

PENGUNJUNG

Untuk mendapatkan kemudahan produksi siaran serta

keleluasaan seniman mengungkapkan maksudnya, panggung seni

pentas harus dapat menampung berbagai macam kegiatan seni

pentas, baik seni pentas pasif, seni pentas dinamis seni

pentas kecil ataupun seni pentas besar.
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Tuntutan Produksi Siaran Haa. Pemain

Terhadap Panggung &e_nJL Pentas

PANGGUNG

SENI PENTAS

PASIF

PANGGUNG

SENI PENTAS

DINAMIS

TUNTUTAN PRODUKSI SIARAN

DAN PEMAIN TERHADAP

PANGGUNG SENI PENTAS

PANGGUNG

SENI PENTAS

KECIL

PANGGUNG

SENI PENTAS

BESAR
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Sebagai pelayaan pada penonton petunjukan seni

pentas yang membayar yang tentunya menuntut kenikmatan

penghayatan, permasalahan utama yang harus dipecahkan

adalah kenikmatan penghayatan audio, visual serta ytata

letak audience dengan stage yang dimungkinkan berbagai

macam penikmatan seni pentas yang tidak mengganggu kegia

tan produksi.
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Pemecahan Permasalahan PewaHahsn
Pertunjukan Sejii. Pentas D_2Ji Produksi Siaran

KENIKMATAN

PENGHAYATAN

AUDIO VISUAL

KEMUDAHAN

PRODUKSI

SIARAN

PEMECAHAN PERMASALAHAN

PEWADAHAN PERTUNJUKAN

SENI PENTAS & P.S.

TATA LAY OUT

STAGE DAN

AUDIENCE

KEMUDAHAN

PENGONTROLAN

SIARAN
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Pemecahan permasalahan kenikmatan penghayatan

pertunjukan seni pentas secara audio visual serta tata

letak ruang audience dengan stage meliputi perancangan

bentuk dan detail ruang dalam pada ruang pertunjukan,

seperti bentuk dan detail bidang pembatas ruang (lantai,

dinding dan atap), lay out kursi dan tingkat pembukaan

stage terhadap ruang audience.

 



Pemecahan Permasalahan Pewadahan
Kenikmatan Penonton Dalam Menghavati

PRrtnniukan Seni Pentas

TINGKAT

PEMBUKAAN

STAGE

BENTUK DAN

DENTAL RG.

PERTUNJ.

PEMECAHAN PERMASALAHAN

KENIKMATAN PENGHAYATAN

AUDIO VISUAL PERTUNJ.

TATA LETAK

KURSI DAN

SIRKULASI

TATA LETAK

KAMERA DAN

PERALATAN
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BAB VI

PEHDEKATAH KOHSEP DASAR PERENCAHAAH DAM PERAHCAHGAN

B.I. Pendekatan Konsep Dasar Perencanaan

6.1.1. Lokasi

TVRI Yogyakarta berada didalam lokasi yang

sesuai untuk sebuah stasiun televisi, HA1 ini

berdasarkan pertimbangan :

- Segi pencapaian terhadap pusat kota dan daerah seki-

tarnya dalam menunjang produksi siaran.

- Jauh berada didaerah Industri < guna mengurangi /

menghindari timbulnya noise, getaran dan jalur

microwave ( misal berada diluar jangkauan kebisingan

airport, jalur KA yang juga menimbulkan gangguan

getaran.

- Lokasi mendukung kemudahan pergerakan untuk perangkat

produksi siaran.

- Cukup sarana dan prasarana ( air bersih, drainage,

listrik dan sebagainya )

- Aman dari berbagai segi, antara lain dalam konteks

Hamkamnas , mengingat TVRI merupakan media masa yang

paling vital dewasa ini, maupun aman dalam arti lokasi

telah sesuai dengan rencana pengembangan wilayah yang

ada, sehingga untuk masa yang akan datang tidak

terjadi pembongkaran akibat penyesuaian dengan rencana

kawasan setempat.
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- Lokasi sekitar masih banyak dimungkinkan pengembangan-

nya karena masih banyak lahan, seperti persawahan dan

pekarangan,sehingga tidak perlu adanya penggusuran.

6.1.2. Site

Dasar penetuan site untuk studio pentas TVRI

Yogyakarta sesuai dengan masterplan yang sudah ada

dengan perombakan sedikit, yang sesuai dengan tuntutan

persyaratan bangunan, yaitu :

- Luasan site / lebar site yang ada / tersisa untuk unit

studio pentas, dirasa kurang memenuhi kebutuhan.

- Perletakan site dalam masterplan diletakan terlalu

kedepan sehingga dimungkinkan banyak terjadi noise

yang ada dari jalan dan ponpa bensin. Hal ini

dikarenakan studio pentas menuntut persyaratan akustik

yang memadai. Oleh karena itu lokasi diletakan agak

mundur dari rencana pada masterplan.

Kondisi-kondisi yang mendukung Site adalah :

- kemudahan pencapaian dan sirkulasi menuju site

- Daya dukung tanah memenuhi.

- Tuntutan persyaratan teknik lingkungan memenuhi.

6.2. Pendekatan Konsep Dasar Perancangan

6.2.1. Pendekatan program Ruang.

6.2.1.1. Pendekatan Kebutuhan Ruang

(A) Faktor Penentu

Secara Garis besar kebutuhan ruang ditentukan

oleh beberapa faktor, diantaranya :
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1.Macam dan sifat pelaku kegiatan beserta peralatannya

2.Pengelompokan kegiatan

3.Besar Volume kegiatan yang diwadahi.

(B) Pendekatan Kebutuhan Ruang

Dari kegiatan yang ada pada Wadah pertunjukan

seni pentas pada TVRI Yogyakarta secara menyeluruh, maka

dapat diungkapkan disini kebutuhan ruang yang meliputi :

(1) Kebutuhan Ruang Pementasan

a. Wadah Rekaman Suara dan Gambar

* Studio pentas

- Unit panggung

- Unit audience

* Ruang Hias < make up room )

* Ruang Persiapan ( Reheasel room )

* Ruang Kostum ( wardrobe )

* Ruang ganti ( Dress room )

* Ruang Kontrol Produksi

* Ruang Kontrol Audio visual

b. Wadah Penunjang pementasan

* Gudang Studio

* Bengkel layar, dekorasi dan properti

* Ruang grafik

* Ruang tata lampu

* Ruang Tata suara

* Ruang tata panggung

 



c. Wadah Penunjang Produksi

* Ruang telecine

* Ruang VTR

* Ruang ATR

* Ruang Sub Kontrol

d. Wadah Prosesing

* Ruang Editing

* Ruang Recording dan dubbing

e. Wadah koordinasi Produksi

* Ruang Master kontrol

(2) Kebutuhan Ruang Kegiatan Operasional

a. Wadah Kegiatan teknik umum

* Ruang master monitor

* Ruang kontrol operasional

b. Wadah kegiatan teknik umum

* Ruang Diesel

* Ruang mekanikal

* Ruang AHU

* Bengkel pemeriksaan dan perawatan

(3) Kebutuhan ruang Pengelola

* Ruang koordinator studio pentas

* Ruang Tamu

* Ruang VIP Room

(4) Kebutuhan Wadah Pelayanan Umum

* Hall Utama ( Pengunjung )

* Hall Pengelola

* Hall Pemain

'log

 



* Reception / Informasi / penjualan Tiket

* Kafetaria

* Mushola

* Lavatory umum

* Lavatory pengelola

* Lavatory pemain

* Ruang keamanan

6.2.1.2. Pendekatan pengelonpkan Ruang

(1) Kelompok Ruang Produksi ( Pementasan )

a. Kelompok Studio Pentas

* Unit panggung

* Unit audience

b. Kelompok persiapan pementasan

* Reheasel room

* Kontrol check in

* Dress room

* Make up room

* Wardrobe room

* Ruang tunggu pemain

* lavatory

c. Kelompok Ruang Penunjang Produksi

* Persiapan fasilitas produksi

* Gudang studio

* Ruang karyawan

* Bengkel dekorasi, layar dan properti

* Ruang tata lampu

* ruang Tata suara

iao

 



* Ruang tata pangung

* lavatory

(2) Kelompok Ruang Operasional Teknik

a. Kelompok teknik produksi

* Ruang kontrol Produksi siaran

* Ruang sub kontrol

* ruang telecine

* ruang VTR

* Ruang ATR

* Ruang Master kontrol

b. Kelompok Ruang Teknik umum

* Bengkel audio

* Bengkel Elektronik

* Bengkel peralatan lapangan

* Bengkel lighting

c. Kelompok ruang mekanikal Elektrikal

* Ruang diesel

* Ruang AHU

* Bengkel pemeliharaan dan perawatan

d. Kelompok ruang laboratorium

* Ruang prosesing

* Ruang Editing

* Ruang recording

(3) Kelompok Pelayanan Umum

* Hall

* Receptionis / Informasi / Ticket

* Mushola
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* kafetaria

* Lavatory

* Ruang Keamanan

(4) Kelompok Ruang Pengelola

* Ruang tamu

* Ruang Pengelola

* ruang VIP room

* lavatory

6.2.1.3. Pendekatan Pola Hubungan Ruang

Pola Hubungan Ruang pada Studio Pentas TVRY

Yogyakarta Terdiri dari :

(1) Pola Hubungan Makro

Pola hubungan ini merupakan pola hubungan antara

Zone " Atau Kelompok Rg yang sejenis pada studio

pentas TVRI Yogyakarta. selain itu juga berdasarkan pola

dan sifat kegiatan pada masing-masing zone.

Zone-zone / kelompok-kelompok ruang tersebut

memiliki tuntutan dan sifat kegiatan yang berbeda-beda

yaitu :

a). Zone Produksi

Zone ini menuntut keadaan yang tenang serta tidak

ada gangguan suara dari kegiatan lain, karena sifat

kegiatan yang penuh disiplin.

b). Zone Operasional Teknik

Zone Operasional teknik mempunyai sifat kegiatan

yang cenderung tertutup serta tidak boleh diganggu.
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oleh karena itu dituntut perletakan zone yang tepat.

c).Zone pengelola

Zone ini mempunyai sifat terbuka dan juga

menuntut privacy tersendiri jadi merupakan zone

perantara dari zone pelayanan dan operasional.

d). Zone Pelayanan Umum

Zone pelayanan umum merupakan zone yang mempunyai

sifat gaduh, ramai dan merupakan tempat umum yang

menuntut perletakan zone yang tepat.

(gambar >

Suiber :H. Bivar, [1972}, Lon Buqdet Television Services. E.B.U Technical Centre. Belqii
aim)
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<2> Pola Hubungan Mikro

Pola Hubungan Mikro adalah pola antara ruang-

ruang pada tiap-tiap kelompoknya, yang ditentukan

oleh pola dan sifat masing-masing kegiatan pada

ruang tersebut.

Pola Hubungan Ruang Dari Hasing-Hasing Kelompok

A).Kelompok Pementasan ( Produksi )

Pola hubungan ruang pementasan dan produksi

1. stage

2. Audience

3. Penunjang Produksi

4. Laboratorium

Gambar

B). Kelompok Ruang Operasional Teknik

Pola Hubungan Ruang Operasional Teknik

1. Teknis Produksi

Teknik Umum

Mekanikal Elektrikal

Gambar

 



C). Kelompok Ruang pelayanan Umum dan Pengelola

Pola Hubungan

1. Hall

2. Receptionis

3. Tiket J^. ©^x^ o"

rt

4. Mushola ]X2 a JX^^O ^C?J^
o ^^-

5. Kafetaria J^C^,° ^^ o o *>>\

6. Vip Room -^^<5* o o

7. Ruang Tamu o

"s^°

O^^"

8. Ruang Pengelola jXf t» J]X^O

9. Ruang keamanan jxT +J?^

10 Parkir
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6.2.1.4. Besaran Ruang

Dasar pertimbangan untuk menetukan besaran ruang

adalah, Kapasitas pemakai, spesifikasi kegiatan, rasio /

Standart ruang gerak serta persyaratan khusus. Besaran

Ruang menurut kelompoknya tersebut adalah :

 



(A). Kelompok Ruang Produksi < pementasan )

1) Unit Stage / Panggung

( kriteria diterangkan dalam lampiran ) = 300m!

2) Unit Audience

menampung 600-700 penonton

standart audience:0,8-lma/orang

-area gerak kemera depan

-area gerak kamera tengah

-area gerak kamera beiakang

3) Bagian penunjang non produksi

- Reheasel room

50 pemain (4,5ma) = 225m5

- Dress room

50 pemain (2ma) = 100mJ

- Make up room

50 pemain (0,8ma) = 40m:

- Wardroble room

50 pemain (l,5ma) = 75ms

- Ruang tunggu

50 pemain (l,2ma) = 60m!

- Lavatory pemain

50 pemain (O.Sm3) = 40m!

- Lavatory penonton

700 penonton (0,8me)-10% = 60ms

- Hall

1000 orang <lma)-20% = 200ms

630m2

44m*

44ma

66ma
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4) Ruang Kontrol audio visual

- 1 orang kontrol lampu (7,2ma) = 7,2ma

- 1 orang kontrol suara (7,2ma) = 7,2ma

- 1 orang kontrol gambar (7,2m2) = 7,2ma

- 2 orang operator suara (2,4ma) = 4,8ma

- 1 orang operator panel lampu <3,3ma) = 3,3ma

5) Ruang Kontrol produksi

- 1 orang program director <7,2mz) = 7,2ma

- 1 orang asisten director (7,2ma) - 7,2ma

- 1 orang switcher (7,2ma> = 7,2ma

- Lavatory = 16ma

6) Gudang perlengkapan = 30ma

7) Kelompok Ruang Penunjang produksi

- Ruang persiapan fasilitas produksi = 144mE

- Ruang bengkel lampu, dekorasi

dan property = 500ma

- Gudang = 50ma

- Lavatory = 40ma

8) Kelompok Ruang laboratorium

- Ruang editing

. 2 editing table (3,6ma) = 7,2ma

. rak penyimpanan film <6,7ma) = 6,7ma

- Ruang recording dubbing ~ 9,3ma

- Ruang Prosesing = 9,3ma
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<B> Kelompok Operasional dan Teknik

1) Kelompok teknik produksi

- Ruang Master kontrol = 47,7m

- Ruang telecine = 41,2m

- Ruang VTR = 28m

- Ruang ATR . = 28m

- Lavatory = 16m

2) Kelompok Ruang Teknik Umum

- Bengkel Audio - 44m

- Bengkel Elektronik = 50m

- Bengkel peralatan lapangan = 50ma

- Lighting ( dimmer room > = 50m

- Gudang = 30m

3) Kelompok Mekanikal Elektrikal

- Ruang diesel = 90ma

- Ruang AHU = 90m

- Gudang dan Bengkel pemeliharan = 50m

- Lavatory = 8m

(C) Kelompok Pelayanan Umum

1) Hall

- Hall Pengunjung (1000 orang )

( 0,13ma) = 130ma

- Hall Pemain = 13ma

2) Receptionis / Informasi / Ticket

- Receptionis = 6ma

- Informasi = 6ma

- Ticket = 6ma

2

S

2

a

e

a

a

a

2

a

a
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3) Mushola

1200 orang (0,75ma)-25% = 30ma

4) Cafetaria

1200 orang (0,8ma)-30% = 288ma

(D) Kelompok Pengelola

1) Hall pengelola = 13ma

2) Ruang pengelola - 40ma

3) VIP room = 40ma

4) Ruang tamu = 40ma

5) Ruang keamanan = 30ma

6.2.2. PEHDEKATAN TATA RUANG STUDIO PEHTAS

6.2.2.1. Lay out stage dan ruang audience

Untuk memberikan kenikmatan penonton dalam

menghayati pertunjukan seni pentas diperlukan lay out

stage dan ruang audience yang sesuai dengan berbagai

macam spesifikasi seni pentas. layout itu ditentukan

oleh :

A) Sifat kegiatan seni pentas

Sifat kegiatan seni pentas ini dapat menentukan

bentuk dari stage yang akan dipilih. Dari penonjolan

pementasan seni penonton memerlukan penikmatan menonton

dari berbagai segi arah yang berbeda.
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B) Pendekatan Besaran Stage dan Bentuk Stage

* > Besaran Stage

Untuk menentukan besarnya stage yang menampung

semua jenis pentas dari pentas kecil sampai pentas besar

dapat dicapai dengan pendekatan besaran stage antara

lain :

a. Pentas kecil ( 1 - 10 pemain )

* area gerak afektif pentas statis misal :

pembacaan.

(L) = ( Ra x P ) + 30 % flow

* area gerak efektif pentas dinamis misal drama,

musik, sendratari dan Iain-lain.

(L) = ( 22/7 x Ra x P > + 30 % flow

misal untuk drama dengan pemain 10 orang :

= 22/7 (l,4)a x 10 x 1,3 ma

= 80,08 ma

Dimensi gerak diambil 9 x 9 = 81 m2

b. Pentas Sedang ( 10-20 pemain >

Karena sama-sama mempunyai sifat gerak yang

dinamis maka pendekatan standart geraknya adalah :

<L) = ( 22/7 x Ra x P ) + 30 % flow

Keterangan :

R = Jari-jari

P = Jumlah pelaku

L = Luas area gerak efektif

F = Besar area peralatan yang dibutuhkan
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( Perhitungan luas area efektif dan peralatan terdapat

pada lampiran ).

c. Pentas Besar (20-50 pemain )

Pendekatan luas area efektifnya :

L = ( LI + L2 )

LI = Luas area yang dibutuhkan

L2 = 30% dari LI

Dari pendekatan jenis pentas dan jumlah pemain

maka diambil pendekatan pada pementasan yang paling

besar. Juga dimungkinkan jalannya pementasan adalah

penggabungan dari beberapa macam jenis pentas dalam

sekali penayangan. Sehingga dapat dikonfirmasikan pang

gung ( stage ) dapat menampung semua macam pentas.

L = 50 orang x 4.4

= 220 ma

Unutk panggung studio pentas harus dipertimbangkan pula

kemudahan penataan dekorasi sehingga membutuhkan luasan

penambahan sebasar 30% dari flow.

L = LI + 30£ flow

- 220 + 66

= 286 ma

*) Bentuk Stage

Dari jenis bentuk-bentuk stage yang ada dapat

dikembangkan menjadi bentuk stage yang lebih fleksibel.

Hal ini dikarenakan studio pentas menuntut kecepatan dan

ketepatan pelaksanaan produksi tanpa mengganggu penonton

sehingga lebih memudahkan jika dikembangkan sistem baru
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yaitu sistem panggung hidrolis. Disamping bentuk pang

gung yang tetap atau permanen harus ditambah dengan

panggung hidrolis yang sewaktu-waktu dapat digunakan dan

juga mempermudah jalannya pementasan.

C> Hubungan Stage Dan Ruang Audience

Pada pertunjukan seni pentas, stage dan ruang

audience merupakan titik temu antara pemain dengan

penonton, dimana akan terjadi proses komunikasi dan

transformasi seni pentas. Besarnya titik temu tersebut

ditunjukkan oleh tingkat pembukaan / hubungan stage

dengan ruang audience.

Untuk tercapainya penghayatan pertunjukan seni

pentas antara stage dengan ruang audience harus tidak

ada struktur pemisah atau penghalang pandangan.(gambar )

tcnnioaaiii

^^
1

Stib.r i HinH I. Ki,ir I iiwi C. Cli, I1IM], )yi..i *nJ hriilwiim. Jrt« Killir
lui lie, ltt< Tad.
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D) Jarak Stage Dan Ruang Audience

Jarak stage dengan ruang audience ( penonton

terdepan ) ditentukan oleh lebar maximum sudut pandang

mata manusia pada saat duduk dibidang vertikal, yaitu

antara 5 sampai dengan 7 meter. ( gambar >

tan_Mmim^u^mJ^> ™»" Bu>im
,Publications, He* York,
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E) Pola sirkulasi Pada Ruang Audience

Kesederhanaan sirkulasi pada ruang audience

serta kejelasan arah pencapaian merupakan pertimbangan

utama guna kenikmatan dan keamanan penonton saat menuju

ataupun meningglakan tempat duduk / kursi. Pertimbangan

kesederhanaan sirkulasi pada ruang audience dapat

dikembangkan dari pola dasar grid.

Perletakan Kursi di auditorium ditentukan oleh letak

ailes dalam ruang antara lain :

- Ailes harus dapat menampung arus penonton yang keluar

masuk, terutama pada keadaan darurat

- Ailes harus cukup untuk 3 orang berjalan berdampingan,

lebar minimum = 1,65 m

- Jumlah kursi antara 2 ailes biasanya 14 buah

- Antara ailes dengan dinding = 7 buah

- Jumlah ailes terbanyak /maximum = 4 buah

 



( Gambar )

COHTIN EMTAL

no erO»» »i»H
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T"L

III
Ihrt* croi'l • >•!•
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Su.b.r ; Josep D. Chiara I John C.ll.fld.r, (1974!, Tl- a^r S^dirds For tuim.aJm£.
He 6ra« HilL Ne« York.
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F) Balkon.

Fungsi balkon adalah untuk memperbesar kapasitas

penonton yang dapat ditampung dalam ruang pertunjukan.

Persyaratan untuk Balkon adalah :

- Penonton dibagian paling beiakang tidak mempunyai

sudut pandang lebih dari 3D , sebaiknya < 20

- Untuk pertimbangan akustik, panjang ruang dibawah

balkon jangan lebih dari 2,5 kali tinggi bagian depan

balkon. 2 < 2,5 hy

- Untuk menghindari perasaan tertekan pada orang yang

berada dibawah ( Hall ) maka ketinggian minimal dari

langit-langit hall adalah = 2,5 m

4uiwlt-UniH .uflltoHum yg Oe: a-)»«'-0««'.

m»n(Ji;t.in untu« m»i>SJt>*n limsJI Ouauk,
gilim uiu gMung

3 Bilkon urp»neing t.n.Iik at D»«in

Btlkon mil**ir>8 — ^-'

w<
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6-2.2.2. Pertimbangan Akustik

A) Penjalaran Penyebaran bunyi sebagai pembentuk dimensi

ruang

Karakteristik penjalaran penyebaran bunyi dapat

diuraikan sebagai berikut :li?'

1) Arah penjalaran penyebaran bunyi

tanpa dibantu peralatan bunyi buatan / artifisial

(load speker) penjalaran penyebaran bunyi mempunyai

bidang pendengaran bersudut 60

( gambar )

: Moore J. Edxin, (1978), Design For Bood flcoustics ftnd Noise Control, _Haciillian
Press.1U. London.

2) Tahanan bunyi pada bidang datar tanpa penonton

Bila dibelakang sumber bunyi diletakan barier

sedang didepan sumber bunyi tidak ada penonton,

maka penonton yang berada pada titik A mendengar

kekerasan bunyi 16 unit dan pada titik B kekerasan

bunyi yang terdengar 8 unit. ( gambar )

15)moore j.edwin ( 1978 ), design for good avoustic and
noise control.
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( gambar )

Juiber j Hoare J. Edwin, 11978], Design For Good Acoustics find Hoise Control, JUciillian
Press Ltd, London.

3) Tahanan bunyi pada bidang datar dengan penonton

Jika didepan sumber bunyi terdapat penonton maka

penonton pada titik A mendengar kekerasan bunyi 16

unit sedangkan pada titik B 2 unit.

( gambar )

i1
r, HI— 20« *"•

suiber : Moore J. Edwin, (1778], Design For Good flcoustics And Hoise Control., Maciillian
Press Ltd, London.
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4) Tahanan bunyi pada bidang datar yang diputar

kebawah penonton.

Pada bidang datar yang diputar kebawah dan didepan

sumber bunyi ada penonton kekerasan bunyi pada

titik a adalah 16 unit, sedangkan pada titik B

adalah 1/2 unit. ( gambar >

\\m\\\\\\\\\

5) Tahanan bunyi dibidang lengkung yang diputar keatas

dengan penon t on

Jika bidang datar dilengkungkan keatas dan didepan

sumber bunyi ada penonton, maka kekerasan bunyi

pada titik A adalah 16 unit sedangkan kekerasan

bunyi pada titik B adalah 8 unit.

in, fnr fiml ft"-*"" *** Hni« Control, HaciillUn
u.ber : Moore J. Ed«in, 119781, hm

Press Ltd, London. _
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B. Pengatasan cacat Acustik

Cacat akustik yang ditimbulkan oleh kesalahan

pembentuk ruangan dapat diatasi dengan penempatan atau

perbaikan pembentukan ruang. antara lain :

1) Potensial Echo

Pengatasan terhadap cacat potensial Echo dapat

dilakukan dengan pengaturan selisih jarak lintsan

bunyi pantul dengan bunyi asli, pengaturan dimensi

dan bentuk ruang serta pengaturan detail dinding

(memakai elemen pantul atau penyerap ). Pengaturan

selisih jarak lintasan bunyi pantul dengan bunyi

asli meliputi arah penjalaran penyebaran bunyi

secara horizontalmaupun arah penjalaran bunyi

secara vertikal yang tidak boleh melebihi 34 meter,

sedangkan pengaturan dimensi ruang serta detail

dinding dipakai sebagai pendukung pengaturan

selisih lintasan bunyi pantul dengan bunyi asli dan

jika tidak memungkinkan dipakai dinding penyerap.

( gambar >
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2) Sound Concentration

Sound concertation dapat dihindari dengan

memodifikasi bidang pantul, yaitu dengan

menyesuaikan pengatasan cacat acoustic potensial

echo diatas yaitu mempertimbangkan selisih lintasan

bunyi pantulan dengan bunyi asli dari sumber bunyi

ke penonton yang tidak boleh melebihi 34 meter.

( gambar )

Su.ber : Leslie L. Dolle, (1972), En/iron,enta] flco^rfr.. "mil iHJy Lithograph Corporation '
n.?**.Tori:,
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3) Flutter Echo

dapat diatasi dengan jalan membuat bidang pembatas

yang tidak sejajar dan bidang pantulnya dibuat

sedemikian rupa sehingga dapat menyebar bunyi,

selain itu dinding bagian beiakang ruang audience

dilengkungkan untuk menghilangkan cacat akustik

flutter echo. ( gambar >

Suiber : Leslie L. Dalle, (1972), EnviromenUl flcoustics, Halliday Lithograph Corpor*[iDn|i'
Ken York, i

4) Sound shadow

sound shadow dapat dihindari dengan mengurangi

panjang bentang dari balkon, yaitu maksimum panjang

2 kali tinggi balkon dari lantai bawahnya. (gambar)

 



134

6.2.2.3. Pendekatan Tata Visual

Dalam menghayati pertunjukan seni pentas

penonton memerlukan persyaratan visual yang akan

menentukan pola tata ruang pertunjukan seni pentas,

antara lain :

A) Jarak penonton dengan obyek

Jarak penonton dengan obyek yang berada diatas

panggung pertunjukan seni pentas, ditentukan berdasarkan

kebutuhan pengamat yang jelas terhadap obyeknya yaitu:

1) Kejelasan pengamatan detail

Untuk melihat obyek secara detail seperti ekspresi

wajah ataupun detail dari obyek dibutuhkan jarak :

< 12 m

2) Kejelasan pengamatan gerakan

Jika lebih luas lagi ares, pengamatannya, yaitu

gerakan ataupun keseluruhan obyek dibutuhkan jarak

< 25 m

3) Kejelasan Pengamatan Global

Untuk gerakan-gerakan global dari obyek atau

komposisi gerak dari < 15 orang dibutuhkan jarak

tidak lebih dari 35m).

4) Kejelasan pengamatan konposisi gerak

Jika penikmatan gerakan dari komposisi obyek yang

jumlahnya > 25 orang dibutuhkan jarak maksimum 70m
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B) Garis sudut pandang mata penonton sebagai penentu

pola tata ruang

Kemampuan mata manusia dalam mengenali obyek

untuk dapat menghayati pertunjukan seni pentas dapat

1 R ^
diuraikan sebagai berikut :

1) Kemampuan mata membedakan warna

Dalam membedakan warna manusia mempunyai batasan

gerakan, baik horizontal maupun vertikal. Batas

horizontal 30 ° kekiri dan kekanan. batas vertikal

30 ° keatas dan kebawah 40°. ( gambar )

2) Kemampuan mata mengenali obyek ( bentuk )

Untuk membedakan bentuk/ simbol dari obyek dalam

pertunjukan seni pentas, mata manusia mempunyai

batas gerakan horisontal maupun vertikal. Batas

16)j.panero dan zelnik. human dimension & interior space

^ */£'/• •* ;,•':

•/J
•?wm>'
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horisontal 15 ° kekiri dan kekanan . Batas vertikal

25 ° keats dan 30 ° kebawah. (gambar)

3) Kemampuan gerak / Rotasi mata manusia duduk

Pada saat penonton duduk kemampuan gerak matanya

berlainan dengan saat berdiri. gerak horizontal 5°

sampai 30 °. gerak vertikal 25 ° keatas dan 15°

kebawah.(gambar )
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C) Garis pandang mata penonton sebagai penentu bentuk

ruang.

Dalam menikmati pertunjukan seni pentas keberadaan

atau tempat duduk antara penonton satu dengan yang lain

harus diperhitungkan, karena dapat membuat penonton yang

depan menghalangi penonton dibelakangnya.

1) Garis pandang Horizontal

Garis pandang horisontal penonton adalah garis yang

menghubungkan titik mata penonton dengan titik

panggung secara horizontal tanpa terhalang penonton

didepannya. Kebebasan garis pandang horizontal ini

dapat dicapai dengan menggeser tempat duduk

penonton setengah lebar kursi terhadap tempat duduk

penonton didepannya.( gambar )
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2) Garis Pandang Vertikal

Garis pandang vertilkal penonton adalah garis yang

menghubungkan titik mata penonton dengan titik

panggung secara vertikal tanpa terhalang penonton

didepanya. Untuk mengatsinya dapat dicapai dengan

membuat perbedan ketinggian tempat duduk antara

yang didepan dengan dibelakang ( semakin dibelakang

semakin tinggi )

( gambar )

Suiber : J. Panero &H. lelnik, (1980), Huaan Dimension And Interior Space, Hilson Euptill,
KettJfork.
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Dengan perbedaan ketinggian lantai tersebut maka dapat

dibuat grafik ketinggian tempat duduk berdasarkan pada

deret/ barisnya degan menggunakan rumus sebgai berikut :

y = x c/d 2,31 log x/a +b+c(x-c)

y = tinggi mata dari lantai panggung

x = jarak dari stage kederetan n

a = jarak stage kederetan kursi terdpan (5m)

b = beda ketinggian mata penonton deretan terdepan

dengan stage ( 20 cm )

c = perbedaan tinggi tiap deretan

d = lebar deretan kursi

U rutan U&D. Ketinggian Tempat £ildu_k

K00RD1HAT 1 2 3 4 5 6 7 8

I 500,0 606,7 820,1 926,8 1033,5 1140,2 1246,9 1246,9

Y 20,0 32,7 45,4 53,1 70,8 85,5 96,2 108,9

KQGRDINAT 9 10 11 12 13 14 15 16

1 1353,0 1460,3 1567,0 1673,7 1780,4 1987,1 1993,8 2100,5

Y 121,6 134,3 147,0 159,7 172,4 185,1 197,8 210,5

KOOBDIHflT 17 18 19 20 21 22 23 24

X 2207,9 2313,9 2420,6 2536,3 2634,0 2740,7 2847,4 2954,1

Y 223,2 235,9 248,6 262,3 274,0 286,7 299,4 312,1

 



i*i

6.2.2.4. Tata Lampu

Secara umum jumlah yang diperlukan oleh suatu

studio tergantung dari faktor- faktor :

a. Luas daerah pengambilan gambar dari studio yakni

luas lantai studio dan siklorama

b. Ukuran dekorasi yang direncanakan untuk studio

tersebut.

c. Tingginya ruang dibawah grid lampu ( jika tinggi

tersebut lebih dari 8 meter maka lampu-lampu 5 Rw

dan 10 Kw lebih banyak dibutuhkan )

Selain itu perlu diperhatikan persyaratan :

1.Jenis Cara Penggantungan Lampu yang digunakan.

Jenis cara penggantungan lampu pada suatu

studio tergantung pada luas studio. Untuk setiap

ukuran studio digunakan cara yang sesuai. Sebagai contoh

dapat dilihat sebagai berikut :

a. Studio Presentasi.

Tinggi rata-rata 4 sampai 6 meter.

Menggunakan barrel yang dapat diatur naik

turun.

Lampu-lampu digantungkan langsung pada barrel

atau melalui pantograph. Pengendalian lampu

dilaksanakan melalui galah pengatur.

b- Studio kecil. ( 50 sampai 100 M2 ).

Tinggi ruang dibawah grid rata-rata 4 sampai 6

meter.
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Menggunakan barrel yang dapat diatur naik turun.

Lampu-lampu digantungkan langsung pada barrel

atau melalui pantograph.

Pengendalian lampu dilaksanakan melalui galah

pengatur.

c. Studio Sedang. ( 150 sampai 300 M2 ).

Tinggi rata-rata 6 sampai 8 meter.

Dapat menggunakan

- Grid dengan jembatan-jembatan dan barrel system

yang diturun naikkan dengan tangan atau motor.

- Slotted grid dengan individual suspension unit

yang diturun ns.ikkan dengan tangan atau motor.

- Rel di langit-iangit dengan lantai kerja

(platfrem) serta individual suspension unit

yang diturun naikkan dengan tangan motor.

Lampu-lampu dikendalikan dengan gala pengatur.

d. Studio Besar. ( 400 sampai 1000 M2 ).

Tinggi rata-rata 6 sampai 12 meter.

Rel di langit-iangit dengan lantai kerja sekitar

2 sampai 3 meter dibawahnya.

Individual suspension system : " Telescopes ".

Telescopes berjumlah sekitar S/4,5.

2. Pengaturan Lighting Auditorium

Penerangan auditorium dibuat agar sumber tidak

terlihat, tetapi hanya sinarnya saja yang terlihat.

penerangan merata keseluruh bagian. Kekuatan cahaya
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minimum masih dapat / memungkinkan untuk dapat membaca

dengan baik, misalnya untuk membaca sinopsis. semua

penerangan auditorium sebaiknya dapat dikontrol melalui

"dimmer room". Disamping dipakai penerangan dari plafon,

dipakai pula penerangan dilantai ( sebelum pertunjukan,

dinyalakan untuk memudahkan para penonton berjalan

berjalan kekursi, dan bila pertunjukan dimulai lampu

dimatikan. Dapat pula dipakai lampu-lampu dinding untuk

pengarahan ( misal tempat rata, naik dan turun ).

Jadi secara keseluruhan, tempat duduk, karpet,

dinding dan plafon mendapat penerangan tidak langsung

(sumbernya tidak terlihat). Untuk pintu keluar, bila

terjadi hal-hal darurat misalnya, harus dapat

memperlihatkan cahaya .

3. Kedudukan Lighting.

Yang dimaksud adalah mencari tinggi tempat

lighting digantungkan pada rangka hingga mencapai

ketinggian yang mendekati lantai..pm4

- Kedudukan lighting rendah ( Kj_r )

Klr = ( 2 tg 60° - 0,25 ) + t

= 3,2 + 2 m

= 5,2 m

- Kedudukan lighting tinggi ( Kxt )

Klt = 5 tg 60° : 4 tg 20° + t

= 5,9 + 2,5

= 8,4 m = 8,5 m
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4. Ketinggian Atap Studio.

- Kedudukan lighting tinggi : 8,5 m.

- Kedudukan lampu terhadap penggantung : 1,0m.

- Penggunaan catwalk untuk meintenanance dan

operasional lighting dan scenery, setinggi manusia

± 2,00 m.

- Rangka penggantung grid digunakan baja, jarak

1,00 m.

- Space insulation untuk kepentingan akustik antara

rangka dengan atap : 1,5 m.

Maka pendekatan awal terhadap ketinggian atap studio

Pentas adalah :

8,5 + 1,0 + 2,00 + 1,00 + 1,5 = 14,0 m
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6.2-2-4. Pertimbangan Produksi Siaran

Untuk mendapatkan hasi 1 akhir ini dari produksi

siaran yang diambil dari pertunjukan seni pentas secara

baik kua .1. itasny a d iperl u kan pertim bangan-pert i. m bangan

sebagai beri kut :

A- Spesifikasi Kamera

Spesifikasi kamera ditentukan oleh kemampuarj

sudut bidikan lensa yang dapat diqambarkan pada diagram

1e n e a t. e r e-e b u t.

(gambar)

N DIAGRAM LfeNSA

• nan** *C* l*- Vjmu
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Dengan diagram lensa, kamera dapat dibuat plot

pada produksi acara.

Contoh : Bila akan membuat suatu acara percakapan dengan

penampiIan seperti pada gambar .

Dengan sudut pengambilan seperti pada gambar

tersebut, apabila digunakan pick up tube (P.U.T.) dengan

ukuran 1 inchi maka :

Kamera 1 : perlu menggunakan lensa ukuran 20 mm

( berarti jarak fokus lensa 20 mm).

Kamera 2 : Perlu lensa ukuran 50 mm.

Berdasarkan spesifikasi lensa yang digunakan oleh TVRI

yaitu : DI = panjang fokus lensa = 16 — 2000 mm.

Ukuran pick up tubes (P.U.T.) = 5*' (127-

8 mm ) .

D2 = Jarak benda dan kamera = 2 - 1O00 M.

L = Ukuran benda arah horizontal = 0,2 - 50 M.
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Dengan pertimbangan :

- Sudut pengambilan terbesar, untuk memperpendek

jarak benda dari kamera <a = 50°.

- Ukuran benda arah horizontal maksimum dan

minimum untuk mendapatkan kemampuan pandang

kamera dengan persamaan :

0,5 L

tg a
D2

0,5 L

D2

a

0,5 L

= 2 arc tg
D2

n

= 2 D2 tg 0,5 0
L

2 tg 0,5 0
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B. Ruang Gerak Kamera

Dalam mengambi1 gambar pertunjukan seni pentas

diperlukan ada kelonggaran dalam ruang gerak kamera.

Ruang gerak kamera ditentukan oleh besaran perlengkapan

kamera serta kebutuhan gerak kamera baik secara

horizontal maupun vertikal, dapat diterangkan :

Diagram Graf is

Kedudukan kamera horizontal dalam pengambilan

obyek 3 dimensi.

L : 25 m = adalah ukuran benda arah horizontal yang

ideal.

L : 50 m - adalah ukuran benda arah horizontal

maximum.

D2 s 50 m = area effektif ruang gerak kamera dengan

menggunakan sudut pengambilan maximum

( 0 ) : 50 °.

- Pedestal kamera dengan ketinggian t = 1,50 m

- Panorama dolly kamera ketinggian t = 2,00 m

- Crane kamera ketinggian t = 2,50 m

- Microphone boom, jangkauan 5,00 m t = 2,00 m

Keterangan :

Dimensi Equipment kamera yang digunakan.

Untuk mobilitas kamera dalam mengambi1 gambar (shoting)

dapat dibedakan berdasarkan dimensinya:

Kedudukan kamera vertikal dalam pengambiIan obyek 3
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1 . Tripord Dolly

Kamera dengan alat penyangga tripord ( berkaki

tigs ) yang ringan dan mudah operasionalnya, mempunyai

ketinggian 1,5 M, dan r = 0,75 M.

2. Pedestal

Kamera dengan alat penyangga yang dapat diatur

ketinggian vertikalnya mulai dari 1 M - 1,8 M ; lebar

1,5 M dan garis tengah r = 0,75 M.

3- Crane

Kamera dengan alat penyangga sistim katrol

yang dapat bergerak hampir kesegala arah sudut

pengambilan. Rata-rata yang digunakan dalam studio

televisi adalah yang mempunyai floor space 1 x 4 M

dengan r = 2 M, posisi kamera dapat berputar 180° sedang

crane dpat berputar 360°.

4. Panorama Dolly

Merupakan alat penyangga kamera dari gabungan

antara bentuk pedestal dengan crane, dimana posisi

kamera ketinggiannya mulai 0,5 M - 2 M, floor space 2 W

dan r = 1,5 M.

C- Pengontrolan Produksi Siaran

Pengontrolan produksi siaran dibagi 2 yaitu

pengontrolan segi kwalitas audi visual dan lampu siaran

pengontrolan. Pengontrolan ini dilakukan oleh petugas

yang harus dapat mengawasi semua kegiatan pertunjukan

seni pentas yang digelarkan tanpa terhalang pandangannya
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serta tidak terganggu suaranya dari ruang pertunjukan.

Untuk ini perlu diatur perletakan ruang pengontrolan

produksi siaran yang dapat memonitor semua kegiatan

pertunjukan seni pentas tanpa terhalang oleh siapapun,

6.2.3. Pendekatan Bentuk Bangunan

(A) Faktor Budaya

Yogyakarta sebagai daerah yang terkenal akan

kebudayaannya, tentu berpengaruh terhadap bentuk

bangunan yang ada di Yogyakarta. Bentuk—bentuk

tradi siona 1 banyak mendominasi bangunan yang berada di

Yogyakarta baik itu perkantoran, pelayanan dan rumah

tinggal. Bentuk bangunan tradi siona 1 telah banyak

dimodi f ikasi sehingga kesannya tidak lagi menj adi kaku.

Dan yang lebih penting lagi studio pentas TVRI

Yogyakarta berbeda dikawasan Yogyakarta.

(B) Faktor Lingkungan

Studio pentas yang nantinya ada adalah bangunan

yang berada pada komplek lingkungan TVRI Yogyakarta.

Berarti telah ada bangunan yang sudah ada sebelumnya.

Unit bangunan baru tentunya tidak akan dapat lepas

sendiri dari bangunan lama. Studio pentas menyesuaikan

atau menyelaraskan dengan bentuk yang sudah ada.

<C) Karakter Kegiatan

Karakter dari studio pentas membutuhkan simbol

perwujudan yang komunikatif. Simbol perwujudan ini dapat

'. a

.j FAK'V,
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dicapai dengan mengungkapkan peran bentuk secara tersa-

mar, metafor atau bentuk sebagai unsur pengenal.

6.2-4. Pendekatan Tata Ruang Luar

6.2.4.1. Pencapaian

Sebagai bangunan umum Stasiun Televisi dituntut

agar mudah dicapai oleh pengunjung, dengan ketentuan

pengunj ung tidak boleh terganggu ataupun mengganggu

pengelola. Untuk itu pada tata ruang luar komplek

dituntut adanya pemisahan jalan masuk ke lokasi Stasiun

Televisi bagi pengunjung dan pengelola, dengan cara

pemisahan jalan masuk utama atau main entrance dengan

jalan masuk samping atau side entrance.

Main entrance dituntut mudah dicapai dari jalan

raya atau jalan yang dilalui kendaraan umum atau

transportasi umum kota. Sedangkan side entrance dituntut

fpharus pada jalan yang lalu lintasnya relatif rendah

agar dapat mendukung kelancaran dan keamanan kegiatan

pengelola.

6.2.4.2. Parkir Kendaraan

Guna menunjang pelayanan kepada pengunjung

diperlukan tersedianya parkir kendaraan yang cukup.

Parkir tersebut dituntut memberikan kemudahan pencapaian

ke bangunan Stasiun Televisi. Untuk itu parkir kendaraan

harus dibedakan antara kepentingan pengunjung agar tidak

terjadi crossing sirkulasi kendaraan dari masing-masing

pelaku kegiatan.
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6.2.4.3- Tata Hijau

Tata hijau sangat diperlukan kehadirannya pada

Stasiun Televisi, yang dituntut dapat dijadikan sebagai

barier suara, pelunak elemen bangunan, pengantar skala,

pengarah sirkulasi, pembatas, pengisi, penahan angin,

penutup tanah ataupun sebagai per indang '.'

6.2.5. Pendekatan Sistem Struktur dan Utilitas

6.2-5-1- Sistem Struktur

Pengungkapan sistem sturktur pada bangunan

Stasiun Televisi ini harus didasarkan pada titik tolak

konsepsual bangunan, mengingat sistem struktur mempunyai

peran yang kuat dalam mewujudkan penampi1 an bangunan

nantinya.

Dengan berdasarkan titik tolak konsepsual di

muka, sistem struktur bangunan Stasiun Televisi ini

sebaiknya disusun sebagai berikut :

- Dapat menampi 1kan sistem struktur yang bersifat logis

dan dinamis.

- Dapat mencerminkan komunikan, dengan material yang

awet dan kuat.

Namun harus tetap mempertimbangkan faktor-

faktor ;

- dimensi peruangan

- kemudahan pelaksanaa

- kondisi stempat

- kemungkinan pengembangan
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Secara garis besar, sistem struktur dapat

dikelompokan menjadi :

(A). Super Struktur

Sebagai bagian bangunan yang kelihatan, maka

tuntutan penampilan mendapat prioritas utama, baru

kemudian tuntutan dalam mendukung gaya-gaya yang

terjadi. Beberapa sistem yang dapat digunakan ada1 ah :

1. Atap

Atap merupakan bagian dari super struktur yang

berfungsi sebagai pelindung atas bangunan dari

pengaruh klimatologi, yang terdiri dari :

a. Flat Truss System

Flat truss system merupakan sistem atap yang

mempunyai bentang efektif 6 — 20 m.

b. Space Frame

Space frame merupakan sistem atap yang mempunyai

bentang efektif 20 - 60 m.

c. Grid System

Grid system merupakan sistem atap yang mempunyai

benteng efektif 6 - 14 m.

2. Dinding

Dinding merupakan bagian dari super struktur

yang berfungsi sebagai pelindung samping

bangunan dari pengaruh klimatologi yang terdiri

dari :
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a. Dinding pengisi

Dinding pengisi adalah sistem struktur

dinding yang didukung dengan rangka sehingga

dinding praktis tidak menahan beban.

b. Dinding pemikul

Dinding pemikul merupakan sistem struktur

dinding yang semua beban didukung oleh

dinding itu sendiri.

c. Shel1 system

Shell system merupakan sistem struktur

dinding dan atap yang menyatu sehingga tidak

ada batas tegas antara dinding dan atap

bangunan.

<B). Sub Struktur

Sub struktur yang merupakan bagian struktur yang

tidak tampak, lebih menekankan pada : sistem pembebanan

super struktur dan kondisi site setempat.

Beberapa sistem yang dapat digunakan sebagai sub

struktur adalah :

(1). Sistem Titik/Garis

Sub struktur sistem titik atau garis

merupakan sistem yang sangat efisien untuk

tanah keras, karena sub struktur tersebut

hanya mempunyai bidang kontak dengan tanah

yang kecil.
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(2). Sistem Bidang

Sistem bidang adalah sa1 ah satu pengatasan

masalah sub struktur pada tanah lunak,

karena sistem ini bidang kontak dengan

tanah sangat besar.

(3). Sistem Ruang

Sub struktur dengan sistem ruang digunakan

akibat tuntutan stabilitas dan efektifitas

penggunaan ruang.

(C)- Pendekatan Pemilihan Bahan/Material

Material yang digunakan harus dipertimbangkan

terhadap hal—hal sebagai berikut :

— Kesesuaian bahan dengan sistem struktur yang

digunakan.

— Kemudahan mendapatkannya di pasaran, kemudahan

pelaksanaan serta perawatannya.

— Ketahanan terhadap pengaruh fisik, chemis dan

tahan lama.

Sedangkan khusus untuk ruang studio harus

mempertimbangkan juga terhadap faktor-faktor :

— Elemen-elemen ruang (dinding, lantai dan

plafon atau atap) harus dapat meredam getaran

dan suara-

— Bahan lantai harus dipilih dengan seksama agar

permukaan lantai rata sehingga dapat

menghindari adanya goncangan pada waktu kamera

mengambi1 adegan sambi1 melakukan gerakan
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berpindah tempat, selain itu sedapat mungkin

lantai tidak berbunyi saat dipijak.

6.2-5-2. Sistem Utilitas

A- Pendekatan Sistem Mekanikal Elektrikal

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perancangan

Sistem Mekanikal dan Elektrikal adalah :

- Pemi1ihan jenis dan spesifikasi dari peralatan yang

digunakan harus disesuaikan dengan kondisi bangunan

yang ada, sehingga tidak mengganggu sistem-sistem

yang lain.

- Perencanaan tata letak peralatan Mekanikal

Elektrikal pada bangunan dilakukan secara tepat

sehingga tidak menimbulkan noise dan vibrasi yang

mengganggu.

- Peletakan saluran-saluran mekanical elektrikal

direncanakan sesuai dengan sistem bangunan yang

lain, misalnya shaft (sebagai tempat jaringan

utilitas), jangan sampai mengganggu kekuatan

struktur, estetika bangunan, distribusi dan

sirkulasi.

B. Pendekatan Sistem Pengkondisian Udara

Secara umum pengkondisian udara di ruang-ruang

stasiun televisi ini harus memenuhi :

- Udara dalam ruang dikondisikan sedemikian rupa

sehingga diperoleh kenyamanan yang mendukung

kelancaran kegiatan.
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- Penempatan rancangan sistem pengkondisian udara

harus diselesaikan dengan baik agar sirkulasi udara

dapat berjalan lancar dan merata tanpa mengganggu

sistem lain dalam bangunan.

Khusus untuk ruang studio harus pula mengingat :

- Peralatan elektronik yang digunakan" di dalam ruang

ini menuntut persyaratan suhu dan kelembaban

tertentu agar berfungsi secara baik dan tahan lama.

- Untuk mendukung tata cahaya saat pentas, maka dalam

ruang studio ini banyak digunakan lampu-lampu

berkekuatan tinggi, dimana hal ini akan menimbulkan

panas yang akan sangat berpengaruh terhadap para

pelaku kegiatan. Untuk mengimbangi hal tersebut

diperlukan kondisi udara yang sanggup menetralisir

panas lampu-lampu tersebut.

Pada dasarnya sistem pengkondisian udara yang dapat

digunakan meliputi :

- Pengkondisian udara secara alami, yaitu dengan

memberikan bidang-bidang bukaan yang cukup,

sehingga sirkulasi udara dapat berlangsung dengan

1ancar.

- Pengkondisian udara secara buatan, yaitu dengan

menggunakan Air Conditioning (AC) dalam bangunan,

yaitu :

- Sistem sentral, dimana AC yang digunakan

pada masing-masing ruang merupakan satu

kesatuan sistem dengan refrigator.

 



— Sistem unit, dimana unit—unit pendingin

yang digunakan pada masing-masing ruang

berdiri sendiri—sendiri.

C. Pendekatan sistem Pencahayaan

Pencahayaaan untuk seluruh bangunan harus

direncanakan sedemikian rupa sehingga :

— Dicapai tingkat terang yang memberikan kenyamanan

pandang, namun terhindar dari silau.

— Mampu memberi kan efek visual tertentu pada obyek—

obyek k husus yang di beri penek anan.

— Pencahayaan Buatan

Yaitu dengan pemakaian lampu-lampu yang bersumber

dari listrik atau generator. Pencahayaan buatan ini

mutlak perlu digunakan pada malam hari, atau jika

pencahayaan alami kurang mencukupi. Dengan

pencahayaan buatan lampu-lampu dapat diatur sesuai

dengan kebutuhan.

Didalam studio rekaman gambar dan suara,

pengaturan gambar memegang peranan yang sangatpenting

dalam pengolahan materi siaran. Hal ini disebabkan

fungsi pencahayaan di dalam studio selain sebagai sumber

cahaya penerang obyek agar dapat ditangkap kamera, juga

digunakan untuk memberikan efek visual dan karakter

tertentu kepada obyek. Oleh karena itu diperlukan sistem

pencahayaan yang memudahkan pengaturan peralatannya.

Dalam hal ini berkaitan dengan pembentukan gambar yang

6o
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sesuai dengan yang di kehendaki skenario/perencanaan

ceri ta.

Hal-hal yang menjadi dasar perencanaan 1ighting

suatu studio adalah :

- Semua lampu harus cukup fleksibel untuk setiap

perubahan yang cepat dan pengubahan yang mudah

atau dengan kata lain bersifat moveable.

- Peletakan lampu dengan digantungkan sehingga

menghindarkan penyinaran ke semua arah pentas.

D. Pendekatan Terhadap Sistem Fire Protection

Sistem pencegahan dan pemadam bahaya kebakaran

sangat diperlukan, terutama bahaya api yang berasal dari

listrik. Hal ini mengingat pemakaian daya listrik di

stasiun televisi sangat besar. Selain itu keselamatan

orang dan barang mutlak menjadi bahan pertimbangan

utama, karena personil televisi bekerja dalam ruang-

ruang yang terpisah dari lingkungan sek itar dan juga

banyak digunakan peralatan elektronik yang mahal.

Sebagai langkah-1angkah usaha pencegahan dan pemadaman

kebakaran perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai

berikut :

- Penataan massa bangunan dalam site harus

dilakukan sedemikian rupa sehingga memungkinkan

masuknya mobil pemadam bahaya kebakaran secara

cepat dan mudah.
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Penempatan sistem pemadam otomatis dan alarm

kebakaran di dalam bangunan dengan memperhati kan

syarat-syarat khusus yang dituntut oleh masing-

masing peralatan.

Pemi1i han sistem fire proteotion yang menj amin

keselamatan dan keamanan orang dan barang.
 



 


