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PERSEMBAHAN 

... 
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”Pusat Pergelaran Kesenian dan Kebudayaan di Yogyakartadengan Penekanan 
Desain ArsitekturNeo – Vernakular” 

DosenPembimbing : 
TeknikArsitektur S1 

 
 

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan kota pelajar dan merupakan kota 
yang memiliki nilai historis yang tinggi. kesenian dan kebudayaan di Yogyakarta 
sudah merupakan kebiasaan masyarakat sehari – hari. Hal ini dapat dilihat dari 
karya-karya seni dan kebudayaan di DIY, seperti upacara sekaten, sendratari 
ramayana, upacara labuhan pantai, seni wayang jawa, upacara siraman, batik, 
kesenian karawitan, kesenian tari keraton, teater/ drama, lukisan-lukisan, dialek, 
dan lain sebagainya. Berbagai macam kesenian yang mengandung kebudayaan 
sangat banyak di Daerah Istimewa Yogyakarta dari seni pameran atau seni 
pertunjukan. Sudah sangat jelas banhwa Yogyakarta harus memiliki tempat yang 
dapat menampung banyaknya kegiatan kesenian dan kebudayaan ini. Melihat 
hal itu, saya mempunyai ide untuk membuat sebuah kawasan pusat kesenian 
dan kebudayaan di kota Yogyakarta. Selain untuk meningkatkan atmosfir 
kesenian dan kebudayaan di Yogyakarta juga untuk menjaga peninggalan 
budaya para leluhur. 
Pemilihan lokasi tapak perencanaan diperlukan sebuah lokasi yang tepat dari 
segi peruntukkan lahan, lahan yang tepat adalah lahan yang memiliki area 
kesenian dan merupakan tanah kosong yang belum diolah, akan tetapi berada di 
pusat kota Yogyakarta karena ini merupakan Pusat Pergelaran Kesenian dan 
Kebudayaan di Yogyakarta. selain itu juga view kedalam amupun keluar site 
akan menjadi datu ketertarikan. dari Beberapa kriteria di atas dipilhlah satu site, 
pendekatan pelaku dan aktivitas, pendekatan studi, besaran ruang, pendekatan 
arsitektural, pendekatan struktur, pendekatan utilitas, serta pendekatan 
penekanan desain Arsitektur Neo- Vernakular. Beberapapendekatan 
perencanaan dan perancangan di dapatkan Konsep Perencanaan dan 
Perancangan yang nantinya akan mendasari desain Pusat Pergelaran Kesenian 
dan Kebudayaan di Yogyakarta. Konsep perencanaan dan perancangan ini di 
dasarkan pada kearifan budaya masyarakat Yogyakarta. Harapannya Pusat 
Pergelaran Kesenian dan Kebudayaan di Yogyakarta ini dapat menjadi sebuah 
wadah dari kesenian dan kebudayaan yang dapat dilakukan di tempat ini. Selain 
itu juga dapat menjadi tempat wisata baru di Kota Yogyakarta. 
 
 
Kata Kunci : Pusat Pergelaran, Kesenian dan Kebudayaan, Yogyakarta, Neo - 
Vernakular 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Daerah Istimewa setingkat provinsi di 

Indonesia yang merupakan peleburan bekas (Negara) Kesultanan Yogyakarta dan 

(Negara) Kadipaten Paku Alam. Daerah istimewa Yogyakarta terletak di bagian 

selatan Pulau Jawa bagian tengah dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan 

Samudra Hindia yang memiliki luas 3.185,80 km2.  Daerah Istimewa Yogyakarta 

merupakan salah satu kota kesenian dan kebudayaan di Indonesia yang disebut 

sebagai sumber kesenian Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari karya-karya seni dan 

kebudayaan di DIY, seperti upacara sekaten, sendratari ramayana, upacara labuhan 

pantai, seni wayang jawa, upacara siraman, batik, kesenian karawitan, kesenian tari 

keraton, teater/ drama, lukisan-lukisan, dialek, dan lain sebagainya. Berbagai 

kesenian kebudayaan sangat banyak di Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti jenis  

seni pameran dan seni pertunjukan. Oleh karena itu, wajar saja diperlukannya tempat 

untuk melakukan banyak pergelaran/ pertunjukan/ pameran untuk karya-karya 

tersebut. Survei yang dilakukan di beberapa tempat pertunjukan/ pergelaran/ 

pameran kesenian dan kebudayaan di Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai berikut: 

Tabel 1.1. Data Pengunjung Tempat Kesenian di Yogyakarta 

Tempat/ 
Gedung 

Jml. 
Pengunjung 

Kapasitas Luas 
Bangunan 

Taman Budaya 
Yogyakara 

 900 800 ± 3500 m2 

Societet Militair 450 500 ± 2200 m2 

Concert Hall ISI 
Yogyakarta 

600 500 ± 3360 m2 

Sumber: survei, 2016 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa beberapa gedung memiliki kapasitas 

kurang mencukupi dari pengunjung yang datang. Daerah Istimewa Yogyakarta 

memang memiliki jumlah terselenggaranya kegiatan seni dan kebudayaan yang 

sangat padat. Hal tersebut dapat diketahui dari beberapa data – data sebagai berikut 

ini: 

Tabel 1.2. Tabel Event-event di Gedung Kesenian dan Kebudayaan di 

Yogyakarta 

Tempat/ 
Gedung 

Acara 
Diselenggarakan 

Tgl/ Waktu Tempat 

Taman 
Budaya 
Yogyakarta 

Drama Musikal Pandora 
Romaji 

7Januari 2016, 
19.00 wib- 
selesai 

Concret hall TBY 
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Tempat/ 
Gedung 

Acara 
Diselenggarakan 

Tgl/ Waktu Tempat 

Taman 
Budaya 
Yogyakarta 

Pembacaan Puisi/ 
Cerpen 

4Februari 2016, 
19.00 wib- 
selesai 

Panggung 
Outdoor TBY 

Taman 
Budaya 
Yogyakarta 

Pergelaran Tunggal 
Teater Puspanegara “ 
Republik Petruk” 

6Februari 2016, 
18.00 – 22.30 
wib 

Concret hall TBY 

Taman 
Budaya 
Yogyakarta 

Pengajian dan Bedah 
movie Roadshow film 
Cinta Muhammad 

21Februari 2016, 
07.00 – 15.00 
wib 

Gedung TBY 

Societet TBY Uji Kompetensi Keahlian 
semester Genap 2016 

25Februari 2016, 
19.00 wib - 
selesai 

Societet TBY 

Taman 
Budaya 
Yogyakarta 

Agricultural Enginering 
Week 

26Februari 2016, 
08.00 - selesai 

R. Pameran dan R. 
Seminar TBY 

Taman 
Budaya 
Yogyakarta 

Symphoni 
Keistimewaan 

28 Februari 
2016, 09.00 wib- 
selesai 

Concret hall dan R. 
Selasar TBY 

Taman 
Budaya 
Yogyakarta 

Drama Musikal Ondel 
Ondel 

29Februari 2016. 
19.00 wib- 
selesai 

Concret hall TBY 

Societe TBY Pentas Kethoprak 
(Kamandaka Adu Jago) 

2 Maret 2016, 
19.30 – 23.00 
wib 

Societet TBY 

Taman 
Budaya 
Yogyakarta 

Final Show Faoulty #3 2 Maret 2016, 
18.00-22.00 

Concret hall TBY 

Taman 
Budaya 
Yogyakarta 

Pentas Ariandne 4 Maret 2016, 
19.00- 22.00 wib  

Concret hall TBY 

Taman 
Budaya 
Yogyakarta 

Merkator 5 Maret 2016,  Concret hall TBY 

Sumber: www.thewindowofyogyakarta.com, 2016 

Intensitas kegiatan di Taman Budaya Yogyakarta dan Societet TBY ternyata 

sangat padat. Pada bulan febuari saja memiliki tujuh event yang terselenggara dan 

pada bulan selanjutnya juga sama. Jika dirata – rata setiap tahun, maka event yang 

terselenggara dapat berjumlah ±100 event. 

Dapat disimpulkan bahwa,  antara jumlah event dan pengunjung yang datang 

dan kapasitas ruang tempat pertunjukan/ pergelaran dan pameran untuk menampung 

kegiatan – kegiatan tersebut tidak mencukupi. Oleh karena itu di Yogyakarta 

memerlukan tempat yang dapat menampung semua kebutuhan kegiatan 

pertunjukkan dan pameran. Tempat pertunjukan ini dirancang menjadi suatu 

kawasan besar yang memiliki fasilitas yang menunjang semua kebutuhan tersebut. 

Pusat Pergelaran Kesenian dan Kebudayaan di Yogyakarta merupakan suatu 

tempat kegiatan yang dimana berfungsi sebagai tempat pergelaran/ pertujukan 

kesenian dan kebudayaan, tempat pelatihan pergelaran, studio lukis, dan tempat 

pameran galeri bagi para seniman untuk memamerkan karya seniny. Selain fungsi 

http://www.thewindowofyogyakarta.com/contentdetil.php?kat=agnd&id=ODQ3&fle=Y29udGVudC5waHA=&lback=a2F0PWFnbmQmcGFnZT01
http://www.thewindowofyogyakarta.com/contentdetil.php?kat=agnd&id=ODQ3&fle=Y29udGVudC5waHA=&lback=a2F0PWFnbmQmcGFnZT01
http://www.thewindowofyogyakarta.com/
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diatas, Pusat Pergelaran Kesenian dan Kebudayaan di Yogyakarta ini juga sebagai 

tempat wisata dimana tatanan landsekapnya merupakan kawasan wisata taman 

bunga sebagai penunjang dari fungsi bangunan utama tersebut.  

Perencanaan dan Perancangan Pusat Pergelaran Kesenian dan Kebudayaan 

di Yogyakarta ini diharapkan dapat menfasilitasi kebutuhan – kebutuhan sebagai 

Pusat Pergelaran Kesenian dan Kebudayaan di Yogyakarta, serta dapat 

meningkatkan eksistensi, menjaga, dan melestarikan Kesenian dan Kebudayaan di 

Daerah Istimewa Yogyakarta.  

 

1.2. PERMASALAHAN  

1.2.1. Permasalahan Umum 

Bagaimana merancang sebuah Pusat Pergelaran Kesenian dan 

Kebudayaan di Yogyakarta agar menjadi pusat kesenian dan kebudayaan yang 

menampung berbagai kebutuhan pergelaran kesenian dan kebudayaan yang 

bersifat pergelaran/ pertunjukan dan display yang dimana berfungsi sebagai 

tempat pergelaran – pergelaran/ pertujukan kesenian dan kebudayaan, 

tempat pelatihan pergelaran, studio lukis, dan tempat pameran galeri bagi 

para seniman untuk memamerkan karya seninya. 

 

1.2.2. Permasalahan Khusus 

Permasalahan yang ada pada Pusat Kesenian dan Kebudayaan di 

Yogyakarta yaitu berkaitan dengan bagaimana merancang sebuah kawasan 

yang memenuhi seluruh kebutuhan pergelaran/ display dengan berbagai 

macam fasilitas penunjang, serta dengan memadukan kebudayaan lokal 

sekitar dengan perkembangan arsitektur Neo- Vernakular yang berkonsep 

sustainable building, sehingga memenuhi persyaratan gedung sesuai 

peraturan terkini.  

 

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 

1.3.1. Maksud 

Maksud dari penyusunan LP3A adalah sebagai landasan perencanaan 

dan perancangan arsitektur Pusat Pergelaran Kesenian dan Kebudayaan di 

Yogyakarta. 
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1.3.2. Tujuan 

a. Memenuhi Persyaratan dalam mengambil Mata Kuliah Proyek Akhir 

Arsitektur. 

b. Disusun untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelas sarja 

teknik. 

c. Menjadikan Landasan dalam Perencanaan dan Perancangan Pusat 

Pergelaran Kesenian dan Kebudayaan di Yogyakarta. 

d. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan lebih kepada 

pembaca tentang Pusat Pergelaran Kesenian dan Kebudayaan di 

Yogyakarta dengan penekanan desain arsitektur Neo – Vernakular. 

 

1.4. MANFAAT 

Dengan penyusunan Landasan Perencanaan dan Perancangan Arsitektur ini 

diharapkan dapat menjadi landasan dalam membuat desain Perencanaan dan 

Perancangan Pusat Pergelaran Kesenian dan Kebudayaan di Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

 

1.5. LINGKUP PEMBAHASAN 

1.5.1. LINGKUP SUBSTANSIAL 

Secara substansial, lingkup pembahasan meliputi Pusat Kesenian dan 

Kebudayaan, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Arsitektur Neo- Vernakular. 

Pusat Kesenian dan Kebudayaan ini berfungsi sebagai tempat pergelaran/ 

pertunjukan dan pameran dari karya-karya seni para seniman dan budayawan 

di Daerah Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta, terlebih lagi Kota 

Yogyakarta adalah lokasi site yang memang secara umum merupakan tempat 

yang memiliki potensi dalam perencanaan dan perancangan Pusat Kesenian 

dan Kebudayaan ini. Asitektur Neo- Vernakular merupakan pendekatan 

konsep dari desain bangunan yang memadukan antara lokal budaya 

Yogyakarta dengan material kontemporer, sehingga akan mendapatkan desain 

yang memiliki spesifikasi modern tetapi tetap memiliki lokal budaya atau ciri 

khas Yogyakarta. Dengan memadukan tiga poin substansial ini dan kan 

fasilitas penunjang, diharapakan akan mengoptimalkan fungsi dari bangunan 

tersebut. 
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1.5.2. LINGKUP SPASIAL 

Secara spasial, Pusat Pergelaran Kesenian dan Kebudayaan di 

Yogyakarta ini terletak di Kota Yogyakarta sebagai alternatif site, karena dari 

judul yang diampu merupakan Pusat, sehingga alangkah baiknya jika berada 

di Kota Yogyakarta. Site ditempatkan sesuai dengan peruntukan yang terdapat 

dalam bagian wilayah perkotaan (BWP) kota yogyakarta. Peruntukan tersebut 

adalah peruntukan sebagai kawasan pariwisata dan perdagangan dan jasa 

sesuai dengan peraturan daerah tata ruang kota Yogyakarta tahun 2015 – 

2035.  

 

1.6. METODE PEMBAHASAN 

Metode pembahasan yang digunakan dalam penyusunan program dasar 

perencanaan dan konsep perancangan arsitektur dengan judul Pusat Pergelaran 

Kesenian dan Kebudayaan di Yogyakarta sebagai tempat pergelaran/ display 

kesenian dan kebudayaan ini adalah metode deskriptif.  

Metode ini memaparkan, menguraikan dan menjelaskan mengenai design 

requirement (persyaratan design) dan design determinant (ketentuan design) 

terhadap perencanaan dan perancangan Pusat Pergelaran Kesenian dan 

Kebudayaan di Yogyakarta dengan penekanan desain Neo – Vernakular.  

Berdasarkan design requirement dan design determinant inilah nantinya akan 

ditelususuri data yang diperlukan sesuai dengan judul Pusat Pergelaran Kesenian dan 

Kebudayaan di Yogyakarta dengan penekanan desain Neo – Vernakular. Data yang 

terkumpul kemudian akan dianalisis lebih mendalam sesuai dengan kriteria yang akan 

dibahas. Dari hasil penganalisisan inilah nantinya akan didapat suatu kesimpulan 

batasan dan juga anggapan secara jelas mengenai perencanaan dan perancangan 

Pusat Pergelaran Kesenian dan Kebudayaan di Yogyakarta dengan penekanan 

desain Neo – Vernakular. 

Hasil kesimpulan keseluruhan nantinya merupakan konsep dasar yang 

digunakan dalam perencanaan dan perancangan Pusat Pergelaran Kesenian dan 

Kebudayaan di Yogyakarta sebagai landasan dalam Desain Grafis Arsitektur. 

Dalam pengumpulan data, akan diperoleh data yang kemudian akan 

dikelompokkan ke dalam 2 kategori yaitu: 

a. Data primer 

1) Observasi lapangan 
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Dilakukan dengan cara pengamatan langsung di wilayah lokasi dan tapak 

perencanaan dan perancangan Pusat Pergelaran Kesenian dan Kebudayaan 

di Yogyakarta dan studi kasus. 

2) Wawancara 

Wawancara yang dilakukan dengan pihak pengelola dari beberapa bangunan 

yang fungsinya sebagai tempat pergelaran dan sertai berbagai pihak-pihak 

yang terkait seperti pemain pergelaran tersendiri dan pemain-pemain yang 

akan menggelarkan karyanya. 

b. Data Sekunder 

Studi literature melalui buku dan sumber-sumber tertulis mengenai 

perencanaan dan perancangan Pusat Pergelaran Kesenian dan Kebudayaan di 

Yogyakarta, serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan studi kasus 

perencanaan dan perancangan Pusat Pergelaran Kesenian dan Kebudayaan di 

Yogyakarta dengan penekanan desain Neo – Vernakular.  

Berikut ini akan dibahas design requirement dan design determinant yang 

berkaitan dengan perencanaan dan perancangan Pusat Pergelaran Kesenian dan 

Kebudayaan di Yogyakarta. 

1) Pemilihan Lokasi dan Tapak 

Pembahasan mengenai pemilihan lokasi dan tapak, dilakukan dengan 

terlebih dahulu mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penentuan suatu 

lokasi dan tapak yang layak sebagai perencanaan dan perancangan Pusat 

Pergelaran Kesenian dan Kebudayaan di Yogyakarta, adapun data yang 

dimaksudkan adalah sebagai berikut: 

a) Data tata guna lahan/peruntukan lahan pada wilayah perencanaan dan 

perancangan Pusat Pergelaran Kesenian dan Kebudayaan di Yogyakarta. 

b) Data potensi fisik geografis, topografi, iklim, persyaratan bangunan yang 

dimiliki oleh lokasi dan tapak itu sendiri dan juga terhadap lingkungan 

sekitarnya yang menunjang terhadap perencanaan dan perancangan 

sebuah Pusat Pergelaran Kesenian dan Kebudayaan di Yogyakarta. 

Setelah memperoleh data dari beberapa alternative tapak, kemudian 

dianalisis dengan menggunakan nilai bobot terhadap kriteria lokasi dan tapak 

yang telah ditentukan untuk kemudian memberi scoring terhadap kriteria x nilai 

bobot, dan tapak yang terpilih diambil dari nilai yang terbesar. 

2) Program Ruang 

Pembahasan mengenai program ruang dilakukan dengan terlebih 

dahulu mengumpulkan data yang berkaitan dengan perencanaan dan 
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perancangan Pusat Pergelaran Kesenian dan Kebudayaan di Yogyakarta, 

yaitu dilakukan dengan pengumpulan data mengenai pelaku ruang itu sendiri 

beserta kegiatannya, dilakukan dengan observasi lapangan baik studi kasus 

maupun dengan studi kasus, serta dengan standar atau literatur perencanaan 

dan perancangan Pusat Pergelaran Kesenian dan Kebudayaan di Yogyakarta. 

Persyaratan ruang yang didapat melalui studi kasus dengan standar 

perencanaan dan perancangan Pusat Pergelaran Kesenian dan Kebudayaan, 

sehingga dari hasil analisis terhadap kebutuhan dan persyaratan ruang akan 

diperoleh program ruang yang akan digunakan pada perencanaan dan 

perancangan Pusat Pergelaran Kesenian dan Kebudayaan di Yogyakarta. 

3) Penekanan Desain Arsitektur Neo - Vernakular 

Pembahasan mengenai pedekatan desain arsitektur dilakukan dengan 

observasi lapangan melalui studi banding pada Pusat Pergelaran Kesenian 

dan Kebudayaan lain atau sejenisnya serta dengan standar literatur yang 

mengenai perencanaan dan perancangan Pusat Pergelaran Kesenian dan 

Kebudayaan di Yogyakarta dengan Pendekatan Desain Neo – Vernakular. 

Kaitannya dengan persyaratan bangunan tersebut. 

Adapun data yang dimaksud adalah sebagai berikut : 

a) Aspek kontekstual pada lokasi dan tapak terpilih dengan pertimbangan 

keberadaan bangunan disekitarnya. 

b) Literatur atau standar perencanaan dan perancangan Pusat Pergelaran 

Kesenian dan Kebudayaan di Yogyakarta. 

 

Setelah memperoleh data tersebut, kemudian menganalisis antara data 

yang diperoleh dari studi kasus dengan standar perencanaan dan 

perancangan Pusat Pergelaran Kesenian dan Kebudayaan di Yogyakarta 

dengan penekanan Desain Neo-Vernakuler, sehingga diperoleh pendekatan 

arsitektural yang digunakan pada perencanaan dan perancangan Pusat 

Pergelaran Kesenian dan Kebudayaan di Yogyakarta. 

 

1.7. SISTEMATIKA DAN PEMBAHSAN  

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, 

tujuan dan sasaran, ruang lingkup pembahasan, serta sistematika 

pembahasan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA  DAN STUDI KASUS 

Berisi tentang uraian umum mengenai Pusat Pergelaran Kesenian 

dan Kebudayaan di Yogyakarta, kaitannya dengan pengertian, peraturan 

perundangan, klasifikasi, sistem pengelolaan dan persyaratan teknis. 

Selain itu, juga mengenai tinjauan Arsitektur Neo- Vernakular dan studi 

kasus Pusat Pergelaran Kesenian dan Kebudayaan yang sudah ada. 

 

BAB III TINJAUAN LOKASI 

Berisi tentang uraian tentang Provinsi DIY  dan uraian-uraian lain 

tentang site berupa fisik dan non fisik, potesi dan kebijakan tata ruang 

provinsi DIY, gambaran khusus berupa data tentang batas wilayah, 

karakteriskrik, serta gambaran umum perkembangan  Pergelaran 

Kesenian dan Kebudayaan Yogyakarta dan tapak terpilih. 

 

BAB IV PENDEKATAN KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Berisi paparan mengenai pendekatan desain Pusat Pergelaran 

Kesenian dan Kebudayaan di Yogyakarta, analisis  pelaku, kegiatan,  dan  

ruang,  analisis  pemilihan  lokasi bangunan, analisis  transformasi 

karakter Pusat Pergelaran Kesenian dan Kebudayaan di Yogyakarta 

serta analisis struktur dan konstruksi, utilitas, dan analisis perancangan 

yang terkait dengan pendekatan desain yang digunakan. 

 

BAB V KONSEP PUSAT PERGELARAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN DI 

YOGYAKARTA 

Berisi tentang konsep perencanaan dan perancangan Pusat 

Pergelaran Kesenian dan Kebudayaan di Yogyakarta yang  ditarik  

berdasarkan analisis yang telah dilakukan dari BAB IV. 
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1.8. ALUR PIKIR 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
RUMUSAN MASALAH 

Bagaimana merancang sebuah Pusat Pergelaran Kesenian dan Kebudayaan Yoyakarta agar menjadi pusat 

kesenian dan kebudayaan yang menampung berbagai kebutuhan pergelaran/ pertunjukan kesenian dan 

kebudayaan dan pameran karya seni . 

 

LATAR BELAKANG 

AKTUALITA 

 Perkembangan Kesenian di Yogyakarta sangat pesat dengan paduan kebudayaan di 

Yogyakarta 

 Kebutuhan akan tempat pertunjukan perlu ditinjau kembali, karena kapasitas menampung 

kegiatan-kegiatan kesenian dan kebudayaan di Yogyakarta tidak tercukupi 

 Banyaknya seniman dan karya seni yang ada di Yogyakarta 

URGENSI 

Memfasilitasi masyarakat Yogyakarta dalam mengapresiasikan karya seninya, yaitu dengan 

memberikan tempat pergelaran/ pertunjukan dan pameran karena yogyakarta terkenal akan 

karya seni dan kebudayaannya, dan beberapa tempat memiliki kapasitas yang tidak memadai 

dalam menampung kebutuhan ruang pengunjung yang datang. 

ORIGINALITAS 

Perencanaan Pusat Pergelaran Kesenian dan Kebudayaan di Yogyakarta dengan pendekatan 

desain Arsitektur Neo- Vernakular, sebagai fasilitas yang representative yang ditekankan untuk 

kepentingan kebutuhan pergelaran/ pertunjukan dan display di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

SURVEY LAPANGAN 

Tinjauan BWP Yogyakarta 

Tinjuauan Lapangan Langsung 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Landasan teori Standar Perencanaan 

& Perancangan 

 

STUDI KASUS 
Taman Budaya Yogyakarta 

Institut Seni Indonesia Yogyakarta  
National Theatre Malaysia 

Balai Sarbini, Jakarta 

 

PENEKANAN DESAIN 

Penekanan desain dengan desain 

Neo- Vernakular serta standars 

sustainable buildings 

ANALISIS 

Permasalahan yang ada pada Pusat Pergelaran Kesenian dan Kebudayaan di Yogyakarta yaitu berkaitan 
dengan bagaimana merancang sebuah kawasan yang memenuhi seluruh kebutuhan pergelaran dan display 
dengan berbagai macam fasilitas penunjang, serta dengan menciptakan sebuah bangunan modern tanpa 
mengesampingkan lokal budaya sekitar dengan pendekatan desain arsitektur Neo – Vernakular.  

 
 

Non Fisik 

 Pengguna, Aktivitas,  

 Kebutuhan Ruang, Standar,  

 Kapasitas, Program Ruang 

 

Fisik 

 Penekanan Desain 

 Pendekatan Lahan, Struktur Bangunan 

 Utilitas Bangunan, Filosofi 

 Data Tapak 

 

LANDASAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR (LP3A) 

PUSAT PERGELARAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN DI YOGYAKARTA 
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DESAIN 

 

PENDEKATAN 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN STUDI KASUS 

 

2.1. TINJAUAN PUSAT PERGELARAN 

2.1.1. Pengertian Pusat Pergelaran 

Pergelaran merupakan suatu kegiatan dalam rangka mempertunjukan 

hasil karya seni berupa gerakan aktif untuk khalayak ramai, contohnya teater, 

tari, opera, drama dan lain sebagainya. Sehingga Pusat Pergelaran 

merupakan suatu tempat yang dapat menampung seluruh kegiatan 

pergelaran/ pertunjukan kepada khalayak ramai.  

 

Gambar 2.1. Pergelaran Outdoor di Bali & Gedung Teater Nationale Opera & Ballet 

Armsterdam 
Sumber: www.3.bp.blogspot.com & www.studidibelanda.org 

 

2.1.2. Fungsi dan Manfaat Pusat Pergelaran 

Secara fungsi, Pusat pergelaran ini sebagai pusat tempat 

diselenggarakannya kegiatan-kegiatan pergelaran berupa tari, teater/ drama, 

musik, opera, dan lain sebagainya yang bersifat dipertunjukan kepada 

khalayak ramai. Sedangkan, secara Manfaat, Pusat pergelaran ini dapat 

menjaga dan melestarikan kesenian dan kebudayaan Dearah Istimewa 

Yogyakarta. Selain itu, memberikan ruang gerak bagi masyarakat yang ingin 

mengapresiasikan hasil karya seninya.  

 

2.1.3. Sistem Bangunan Pusat Pergelaran 

Secara garis besar bangunan pusat pergelaran merupakan sebuah hall 

besar kedap suara yang memiliki tempat duduk seperti bioskop dan memiliki 

satu panggung besar sebagai tempat pertunjukan. Tempat pergelaran ini 

terdapat persyaratan standar bangunan arsitektur- interior, sistem akustik, tata 

cahaya, sistem audio, sirkulasi, penghawaan terpusat, dan beberapa akses 

dilangit-langit panggung sebagai akses utlilitas ruangan. 

 

 

 

http://www.3.bp.blogspot.com/


Proyek Akhir Arsitektur UNNES 

 

Pusat  Pagelaran Kesenian dan Kebudayaan Yogyakarta 11 

 

2.2. TINJAUAN PERGELARAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN 

2.2.1. Pengertian Pergelaran Kesenian dan Kebudayaan 

Pergelaran Kesenian dan Kebudayaan memiliki dua arti kata, yaitu 

pergelaran kesenian dan pergelaran kebudayaan. Pergelaran kesenian ini 

merupakan suatu kegiatan mempertunjukan hasil karya seni yang dibuat 

seniman, bisa berupa sebuah pertunjukan atau pameran. Sedangkan, 

pergelaran kebudayaan merupakan sebuah kegiatan yang mengandung 

filosofi-filosofi daerah setempat, filosofi-filosofi ini merupakan sejarah atau 

lokal budaya daerah setempat.  

Sehingga dapat dikatakan bahwa pergelaran kesenian dan kebudayaan 

ini adalah sebuah pergelaran/ pertunjukan kesenian yang mengandung history 

atau lokal budaya pada daerah setempat, contohnya seperti sendratari 

ramayana di candi prambanan, ketoprak jawa, tari jathilan, dll. Lokal budaya 

daerah setempat ini mengandung cerita – cerita para pendahulu mereka 

ataupun cerita – cerita pewayangan jawa yang dianggap mereka menjadi 

sakral ataupun ciri khas daerah tersebut. 

 

2.2.2. Tujuan Pergelaran Kesenian dan Kebudayaan 

Tujuan pergelaran kesenian dan kebudayaan ini adalah untuk 

melestarikan kesenian dan budaya-budaya setempat, mengekspresikan hasil 

karya seni, menjadikan komunikasi antara seniman dengan penonton, serta 

menjadikan nilai-nilai kebudayaan tetap terjaga dalam perkembangan zaman 

modern agar tidak musnah. 

 

2.2.3. Manfaat Pergelaran Kesenian dan Kebudayaan 

Manfaat sendiri dari pergelaran seni ini tidak jauh dari tujuan pergelaran 

tersebut, yaitu menjaga dan melestarikan kebudayaan daerah setempat.  

 

2.2.4. Jenis– Jenis Pergelaran/ Pertunjukan Kesenian dan Kebudayaan di 

Yogyakarta 

Dalam seni pertunjukan termasuk di dalamnya kegiatan-kegiatan seni 

mainstream seperti teater, tari, musik, dan sirkus, tapi biasanya kegiatan-

kegiatan seni tersebut pada umumnya lebih dikenal dengan istilah seni 

pertunjukan (performing art). Seni performance adalah istilah yang biasanya 

mengacu pada seni konseptual atau avant garde yang tumbuh dari seni rupa. 
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Jenis seni pertunjukan, antara lain : (a) Seni akrobat; (b) Komedi/ lawak; 

(c) Tari (sendra tari); (d) Pentas Musik; (e) Opera, yaitu sebuah bentuk seni, 

dari pentasan panggung dramatis sampai pentasan musik; (f) Teater/ drama; 

(g) Film, dan lain-lain. 

Daerah Istimewa Yogyakarta pun memiliki banyak kesenian pergelaran 

kesenian dan kebudayaan, sebagai berikut: 

a. Sendratari Ramayana 

Sendratari ini adalah seni pertunjukan yang menyatukan ragam 

kesenian Jawa berupa tari, drama dan musik dalam satu panggung dan 

satu momentum untuk menyuguhkan kisah Ramayana.   

 

Gambar 2.2. Sendratari Ramayana 
Sumber : www.smilejogja.com 

Kisah Ramayana yang dibawakan pada pertunjukan ini serupa 

dengan yang terpahat pada Candi Prambanan.  Jalan cerita yang panjang 

dan menegangkan itu dirangkum dalam empat lakon atau babak, 

penculikan Sinta, misi Anoman ke Alengka, kematian Kumbakarna atau 

Rahwana, dan pertemuan kembali Rama-Sinta 

b. Gamelan 

Gamelan adalah musik yang tercipta dari paduan bunyi gong, 

kenong dan alat musik Jawa lainnya. Gamelan yang berkembang di 

Yogyakarta adalah Gamelan Jawa, dimana nadanya lebih lembut .  

 

Gambar 2.3. Pertunjukan Gamelan Kraton 
Sumber : www.pengenlliburan.com 
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Hal ini mencerminkan masyarakat jawa yang lemah lembut dalam 

berbicara dan bertindak. Gamelan Jawa biasanya dimainkan untuk 

hiburan atau untuk pengiring wayang dan tari tradisional. 

c. Tari Golek Lambang Sari 

Tari Golek Lambang Sari, karya K.R.T. Purbaningrat. Salah satu 

jenis tari putri klasik gaya Yogyakarta yang ditarikan dengan ragam tari 

klana alus. Tarian ini mempergunakan koreografi Golek dengan gending 

lambangsari.  

 

Gambar 2.4. Tari Golek Lambang Sari 
Sumber : www.i.ytimg.com 

 

Tarian ini menggambarkan seorang gadis yang tengah beranjak 

dewasa, dan tengah melakukan ritual merias diri. Pada tahun 1916 Sri 

Sultan Hamengkubuwono VII berkenan menghadiahkan tari Golek 

Lambangsari ke Kraton Mangkunegaran, pada saat penobatan Sri 

Mangkunegara VI 

d. Beksan Etheng 

Beksan Etheng (85″) karya Sri Sultan Hamengku Buwono I. 

Komposisi tari kelompok berpasangan gaya Yogyakarta yang ditarikan 

oleh 12 orang penari pria, diciptakan pada abad ke-18.  

 

Gambar 2.5. Tari Beksan Etheng 
Sumber : www.statik.tempo.co.id 

Tari ini merupakan tari perang yang dibawakan oleh tiga kelompok 

penari, yaitu kelompok yang menggunakan tipe tari putra halus 4 orang 
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yang diadu kekuatannya, kelompok yang menggunakan tipe tari putra 

gagah 4 orang sebagai yang mengadu, dan kelompok  pelawak yang 

terdiri dari 4 orang pula 

e. Wayang Kulit 

Sesuai dengan namanya, wayang kulit biasanya dibuat dari kulit 

kerbau atau kulit lembu. Wayang kulit saat ini telah menjadi warisan 

budaya nasional dan sudah sangat terkenal di dunia sehingga banyak 

orang asing yang datang dan mempelajari seni perwayangan.  

 

Gambar 2.6. Wayang Kulit Yogyakarta 
Sumber : www.i.ytimg.com 

Sampai saat ini wayang kulit  tetap digemari sebagai tontonan yang 

menarik, biasanya disajikan semalam suntuk. 

f. Wayang Wong 

Sesuai dengan namanya juga, wayang wong adalah wayang yang 

diperankan oleh manusia. Ceritanya juga hampir sama dengan cerita-

cerita pada wayang kulit namun dalangnya disamping sebagai piñata 

cerita tetapi juga sekaligus sebagai sutradara di atas panggung. 

  

Gambar 2.7. Wayang Wong Yogyakarta 

Sumber : www.yogya-backpacker.com 

g. Kethoprak 

Kethoprak adalah kesenian tradisional di Yogyakarta yang 

dipentaskan dalam bahasa Jawa.  

 

Gambar 2.8. Kethoprak Yogyakarta 
Sumber : www.radarjogja.com 
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Bercerita tentang sejarah sampai cerita fantasi dan didahului 

dengan tembang Jawa. Kostum dari pemain ketoprak menyesuaikan 

dengan adegan dan jalan cerita serta selalu diiringi dengan irama 

gamelan dan keprak. 

2.2.5. Potensi Pergelaran Kesenian dan Kebudayaan di Daerah Istimewa 

Yogyakarta 

Tidak  bisa  dipungkiri  bahwa  seni  budaya  yang  terjaga  keaslian  dan  

keindahannya, sampai sekarang ini  masih  terdapat di  dalam lingkungan  

istana  raja  dan di daerah-daerah sekitarnya.  Sebagai  peninggalan dari  

suatu  Kerajaan yang  besar,  maka Yogyakarta  memiliki kebudayaan yang 

tinggi dan bahkan merupakan pusat/sumber kebudayaan Jawa. Peninggalan 

seni-budaya ini masih dapat disaksikan terpahat di monumen-monumen 

peninggalan sejarah seperti candi-candi, istana Sultan dan tempat lainnya dan 

sampai sekarang masih terlihat serta berkembang pada kehidupan seni tari 

dan kesenian lainnya di masyarakat Yogyakarta. 

Nilai-nilai budaya  masyarakat Yogyakarta  terlihat juga  pada bentuk 

arsitektur rumah penduduk  (rumah Joglo) yang banyak dikenal  masyarakat 

di seluruh Indonesia. Disamping itu kendaraan andhong/dokar yang banyak 

terdapat di Yogya merupakan peninggalan hasil karya leluhur lebih  

memperkuat kesan Yogyakarta sebagai daerah yang memiliki  nilai-nilai 

budaya tradisional yang menarik.  Demikian juga banyak seniman-seniman 

terkenal dan seniman besar yang  ada di  Indonesia saat ini  banyak yang  

hasil  didikan dan  gemblengan  dari Yogyakarta. Sederetan nama seperti 

Affandi, Bagong Kussudiarja, Edhi Sunarno, Saptoto, Wisnu Wardhana, Amri 

Vahya, Budiani, W.S. Rendra, Kusbini, Tjokrodjojo, Basijo, Kuswadji K, Sapto 

Hudoyo, Nyi Condro  Lukito,   Ny.  Kartika  dan  lain-lain  merupakan  nama-

nama   yang  ikut  memperkuat keberadaan dan peranan Yogyakarta sebagai 

Pusat Kebudayaan. 

Undang-undang  Keistimewaan  Daerah  lstimewa  Yogyakarta  No.  13 

Tahun  2012 yang telah  dimiliki  DIY,  semakin  memantapkan  posisi  dan  

peran  penting  DIY dalam   menjaga, mempertahankan dan  mengembangkan  

kekayaan budayanya,  baik pada level lokal, regional maupun   nasional.  

Yogyakarta  telah  menjadi   kiblat  pengembangan   kebudayaan  khususnya 

budaya  Jawa,  dan  menjadi  model  pengembangan   bagi  budaya-budaya   

lain  yang  ada  di Indonesia.  Aspek  kebudayaan  juga  semakin   kental   
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mewarnai   seluruh  aspek  kehidupan masyarakat DIY dan pembangunan di 

berbagai sektor, tidak terkecuali sektor pariwisata. 

 

2.3 Kebutuhan Ruang Pergelaran dan Akustik Ruang 

2.3.1. Kebutuhan Ruang Pergelaran 

Standart kebutuhan ruang pergelaran ini mengacu pada data arsitek 

yang mengarah pada bangunan teater.  

a. Besaran Standart Ruang Pergelaran 

1) Opera memiliki karakter adanya sebuah pemisahan ruang yang jelas 

secara arsitektur antara ruang penonton dan panggung melalui musik  

orkestra dan banyaknya tempat duduk (1000 sampai hampir 4000 

tempat duduk) dan sistem yang sesuai dengan tempat duduk tidak 

terikat atau balkon, penting untuk jumlah penonton yang banyak. 

2) Teater mempunyai karakter dengan adanya bentuk tempat duduk di 

lantai bawah , yaitu penonton duduk pada bidang besar berbentuk 

kurva yang menanjak/ naik dan melalui sebauh depan panggung 

yang tampak jelas, depan panggung yang dapat dicontoh. 

Besaran kebutuhan ruang sebuah pergelaran dapat dihitung dari 

beberapa aspek. Di Jerman, Swiss, dan Austria terdapat ketergantungan 

karakteristik anatara luas wilayah, ukuran teater, dan jenis teater (dengan 

modifikasi, berlaku juga untuk negara – negara yang memiliki kesamaan 

budaya dan sejarah) 

1) Dengan jumlah penduduk < 50.000 penduduk, Gedung pertunjukan 

lokal (gedung utama 500 – 600 tempat duduk. 

2) Jumlah penduduk 50 – 100.000 penduduk, gedung pertunjukan lokal 

dengan teater kota unutk drama dan operet, sesekali untuk opera. 

3) 100 – 200.000 penduduk memilki kurang lebih 700 – 800 tempat 

duduk. 

4) 200 – 500.000 penduduk, ruang teater yang terpisah untuk opera dan 

drama. Seringkali digunakan sebagai teater ganda. Ruang opera 

kecil 800 – 1000 tempat duduk, ruang drama memiliki 600 – 800 

tempat duduk. 
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5) 500 – 1 juta penduduk, teater terpisah. Ruang opera bagian tengah 

1000 – 1400 tempat duduk, gedung pertunjukan drama 800 – 1000 

tempat duduk dan beberapa teater ekperimental kecil dan sangat 

kecil. 

6) > 1 juta penduduk, gedung opera besar 1400 – 2000 tempat duduk. 

Gedung pertunjukan besar 800 – 1000 tempat duduk, dan jumlah 

teater eksperimen kecil dan yang lebih kecil sangat banyak berlaku – 

temasuk peraturan pembangunan untuk rencana pembangunan 

teater dan peraturan tempat (gedung)pertemuan.  

Ukuran ruang penonton, jumlah penonton menentukan luas area yang 

diperlukan. Untuk penonton yang duduk diperlukan kurang lebih 0,5 m2/ 

penonton. Sehingga minimal luas ruang pergelaran adalah 0,5 x jumlah 

tempat duduk ruang pergelaran.  

b. Akustik Ruang 

Karakteristik akustik ruang yang mempengaruhi kualitas bunyi dari musik 

yang disajikan dalam ruangan adalah : 

1) Bentuk dan Volume  

Bila musik memberi kesan sepertinya disajikan dalam ruang yang 

kecil dan akrab, maka ruangan mempunyai keakraban akustik, dan 

biasanya tidak dibatasi ukurannya. Bila ruangan mempunyai volume 

yang relatif besar bagi penonton, dengan dinding yang kebanyakan 

adalah pemantul bunyi, maka ruang dikatakan hidup. 

2) Pengaruh RT (waktu dengung) 

Bila RT dikendalikan dengan benar, kepenuhan nada yang 

menyenangkan akan tercatat. Kepenuhan nada yang berlebihan 

membuat bunyi tersebut kabur dan tidak menyenangkan. Ketegasan 

dan kepenuhan nada punya hubungan yang terbalik, artinya ruang 

dengan derajat kejelasan tinggi punya RT yang pendek dan 

sebaliknya. 

3) Keseimbangan (balance) 

Keseimbangan (balance) diperoleh lewat permukaan pemantul bunyi 

dan permukaan difusi bunyi yang banyak sekeliling sumber bunyi. 

Pengendalian keseimbangan merupakan tanggung jawab dirigen. 

4) Daya campur (perpaduan) 
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Bila musik dicampur dengan baik sebelum mencapai pendengar, 

sehingga bunyi diterima secara harmonis, maka ujung pengirim 

ruangan dikatakan mempunyai daya campur yang baik. Dinding – 

dinding orkestra yang reflektif dan difusif mengendalikan paduan. Bila 

panggung orkestra atau ruang bawah orkestra terlampau lebar, maka 

ia akan kehilangan perpaduan yang baik. 

5) Kebebasan dari bising 

Kebebasan dari bising artinya reduksi bising eksterior dan interior 

sampai tak terdengar atau minimum yang dapat diterima, adalah satu 

persyaratan ruangan untuk musik yang paling penting. Kualitas 

akustik ruang lain yang penting adalah kebebasan yang sempurna 

dari cacat akustik, seperti gema, pemusatan bunyi, distorsi, dan 

banyangan bunyi. 

Akustik ruang dapat disetting melalui elemen pembentuk ruangan dan 

dapat disesuai dengan semestinya agar mendapatkan hasil akustuik ruang 

yang baik. Elemen pembentuk ruang sebagai berikut: 

1) Lantai/ Panggung 

Lantai merupakan alas ruang yang berfungsi sebagai penahan 

beban dari seluruh isi ruang, namun demikian lantai juga berfungsi 

sebagai pendukung akustik dan penghubung suatu ruang dengan 

yang lain. Lantai harus tenang dengan alas karpet pada ruang 

audiens, bunyi harus diserap sehingga tidak menimbulkan bunyi 

(Harold Burris Meyer & Edward C. Cole, 1975: 121). 

a) Persyaratan Lantai/ Panggung 

Beberapa standar untuk lantai pentas adalah menyangkut 

onstruksi serta materi yang dipergunakan, hal ini menyangkut 

adanya pengaruh pergesekan telaak kaki, menimbulkan varises, 

kurang menguntungkan bagi organ tubuh bagian dalam serta 

akan menimbulkan ketegangan (stress). (Soegeng Toekio M. 

200: 52) Beberapa prinsip yang menjadi pertimbangan selan 

masalah kelenturan dan daya pantul, adalah berupa: 

(1) Lantai yang baik hendaknya dibuat dari kayu atau apapan 

kayu yang kering dengan kerangka balok silang yang ditata 

diatas landasan lantai semen. 
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(2) Pemakaian konstruksi yang kuat seperti apa yang 

diterapkan pada sistem konstruksi industri dengan kerangka 

kasok yang dipasang mendatar (mill constructions). 

Menerapkan sistem pasak dan berpegas yang dipasang 

secara sempurna (webbing system), ini dimaksudkan untuk 

mendapat daya sangga kelenturan secara optimal dari 

berbagai sisinya. 

Agar semua penonton mendapatkan pengalaman audiovisual 

yang baik maka lantai dibuat berundak atau miring. Kemiringan lantai 

yang landai membuat bunyi lebih mudah diserap bila merambat 

melewati penonton dengan sinar datang miring. 

 

Gambar 2.9. Pengaruh Ketinggian Lantai Terhadap Sumber Suara 
Sumber: Lusida Irene M, dkk, Pengendalian Akustik Pada Ruang Musik, 1995 

Pada arena panggung lantai dinaikkan sekitar 117 cm dari 

lantai penonton terendah sehingga sumber bunyi lebih banyak 

terdengar dan menjamin aliran gelombang sumber bunyi langsung 

yang bebas ke pendengar. Arena panggung dengan sitem hidrolik 

pada bagian depan dapat digunakan untuk berbagai fungsi yaitu 

sebagai perluasan arena panggung bagian depan pada stage tipe 

menjorok kearah penonton (open thrust stage), tempat pengiring 

musik (orchestra pit), dan perluasan arena penonton itu sendiri (Fred 

Lowson, 2000: 17). 
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Gambar 2.10. Lantai Sistem Hidrolik 

Sumber: Lusida Irene M, dkk, Pengendalian Akustik Pada Ruang Musik, 1995 

b) Bentuk – Bentuk Lantai 

Bentuk-bentuk lantai pada auditorium yang digunakan untuk 

pertunjukan wayang orang biasanya mengambil bentuk-bentuk 

sebagai berikut: 

(1) Lantai Empat Persegi 

Bentuk lantai dengan unsur tradisi yang menonjol dan masih 

digunakan dengan berhasil. Ruang-ruang konser dari abad 

19 yang bagus mempunyai bentuk lantai empat persegi. 

Pemantulan silang yang terjadi pada dindingdinding sejajar 

menyebabkan bertambahnya kepenuhan nada yang 

terdengar, suatu segi akustik ruang yang sangat diinginkan 

pada ruang. 
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Gambar 2.11. Bentuk Lantai Segi Empat 

Sumber: Leslei I. Doello dan Lea Prasetio, Akustik Lingkungan, 1993: 96 

(2) Lantai Bentuk Kipas 

Lantai berbentuk ini membawa penonton lebih dekat ke 

sumber bunyi, sehingga memungkinkan konstruksi untuk 

lantai balkon. Dinding belakang yang dilengkungkan dan 

dinding depan bagian balkon bila diatur secara akustik 

cenderung  

 

Gambar 2.12. Bentuk Lantai Kipas 
Sumber: Leslei I. Doello dan Lea Prasetio, Akustik Lingkungan, 1993: 98 

(3) Lantai Bentuk Tapal Kuda 

Denah lantai berbentuk tapal kuda menggambarkan 

pengaturan tradisional rumah-rumah opera. Keistimewaan 

karakteristik bentuk ini adalah kotak-kotak yang berhubungan 

yang satu dengan yang lain, walaupun tanpa lapisan 

permukaan penyerap bunyi, kotak-kotak ini berperan secara 

efisien dalam penyerapan bunyi. 
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Gambar 2.13. Bentuk Lantai Tapal Kuda 
Sumber: Leslei I. Doello dan Lea Prasetio, Akustik Lingkungan, 1993: 99 

(4) Lantai Bentuk Melengkung 

Bentuk lantai melengkung biasanya dihubungkan dengan 

atap kubah yang sangat tinggi, kecuali diatur secara akustik, 

dinding-dinding melengkung dapat menghasilkan gema, 

pemantulan dengan waktu tunda yang panjang, dan 

pemusatan bunyi, untuk itu lantai melengkung harus dihindari. 

 

Gambar 2.14. Bentuk Lantai Melengkung 
Sumber: Leslei I. Doello dan Lea Prasetio, Akustik Lingkungan, 1993: 99 

(5) Lantai Bentuk Tak Teratur 

Bentuk ini dapat membawa penonton dengan sangat dekat 

dengan sumber bunyi. Bentuk ini dapat menjamin keakraban 

akustik dan ketegasan, karena permukaan-permukaan yang 

digunakan untuk dapat manghasilkan pemantulan-
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pemantulan dengan waktu tunda yang singkat dapat 

dipadukan dengan mudah ke dalam keseluruhan rancangan 

arsitektur. 

 

Gambar 2.15. Bentuk Lantai Tak Teratur 
Sumber: Leslei I. Doello dan Lea Prasetio, Akustik Lingkungan, 1993: 100 

2) Dinding 

Pada suatu auditorium dinding berfungsi sebagai media 

pemantul, pengarah, dan penyerap suara, dengan pemilihan 

bahan dan bentuk dinding yang dapat mendukung akustik ruang 

dan penempatan posisi pada tempat yang tepat, maka akan 

didapatkan posisi mendengar yang baik. Dinding sebagai pembatas 

ruang akustik mempunyai aturan umum yaitu bahan penyerap 

bunyi harus dipasang pada permukaan batas auditorium yang 

mempunyai kemungkinan terbesar menghasilkan cacat 

akustik seperti gema, gaung, pemantulan yang 

berkepanjangan dan pemusatan bunyi. Dinding dibentuk untuk 

menghindari pemusatan bunyi, maka perlu dihindari adanya 

cekungan pada dinding bagian belakang. (Leslie Doello & Lea 

Prasetio, 1986: 66). Posisi Dinding bada ruangan dapat bergam pula 

desain dan bentuknya, yaitu sebagai berikut: 

a) Dinding Belakang 

Dinding belakang dapat digunakan untuk mengendalikan gema 

yang diinginkan, atau memberi lapisan akustik yang dapat 

meniadakan gema. Memiringkan dinding belakang akan 

menyebabkan pemantulan bunyi yang menguntungkan atau 

permukaan dinding belakang dibuat bergerigi agar 

menyebabkan difusi (Leslie L. Doelle& Lea Prasetio, 1986: 66). 
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Gambar 2.16. Bentuk Dinding Belakang Ruangan 
Sumber: Leslei I. Doello dan Lea Prasetio, Akustik Lingkungan, 1993: 66 

b) Dinding Samping 

Dinding samping pada auditorium digunakan untuk 

mengarahkan bunyi pantul agar merata ke seluruh ruangan dan 

dapat memperkuat bunyi bentuk dinding samping yang dapat 

digunakan pada auditorium adalah dinding bentuk kipas terbalik. 

 

Gambar 2.17. Dinding Samping Bentuk Kipas Terbalik 
Sumber: Leslei I. Doello dan Lea Prasetio, Akustik Lingkungan, 1993: 107 

3) Langit – Langit 

Langit-langit membantu penyebaran bunyi vertikal dan dapat 

digunakan sebagai peredam bunyi. Langit-langit juga digunakan 

untuk menyebarkan bunyi pantul agar dapat ditangkap oleh 

pendengar secara merata di semua bagian ruangan. Langit-langit 

pada bagian belakang yang berbentuk melengkung atau miring diberi 

penyerap suara yang berfungsi untuk mengurangi gema dan 

menghindari pemantulan ke arah balik atau feed back. 
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Langit gantung yang diletakan pada langit struktural banyak 

menyumbang pada insulasi bunyi lantai terhadap bising diudara dan 

bising benturan. Untuk menambah daya gunanya di antaranya: 

a) Selaput langit-langit harus mempunyai berat kurang dari 5 

lembar per ft persegi (25 kg permeter persegi). Bila selimut 

penyerap (mineral wool atau glass wool) digunakan ruang udara 

di atas langit-langit berat selaput dikurangi. 

b) Selaput langit-langit tidak terlalu tegak 

c) Jarak langsung transmisi bising lewat langit-langit dihindari 

dengan menggunakan selaput padat atau kedap suara 

d) Celah antara langit-langit dan bangunan atau kerangka 

sekeliningnya harus ditutup untuk menghindari penembusan 

lewat jajak langsung di suara. (Leslie L. Doelle, 1993: 187) 

 

Ketinggian langit-langit ruangan untuk gedung pertunjukan 

berkisar antara 1/3 atau 2/3 dari lebar ruangan. Untuk ruang 

pertunjukan dengan lebar 100 feet dan panjang 150 feet, tinggi langit-

langit antara 30-35 feet. 

Pada langit-langit ruang panggung dibuat lebih tinggi dari 

langit-langit di ruang penonton yang maksudnya untuk meletakan 

segala perlengkapan panggung seperti lampu, kabel, tirai, panel-

panel dekorasi, dan lain-lain. (Harold Burris & Edward C. Cole, 1964: 

74) 

Bentuk – bentuk langit – langit juga mempengaruhi distribusi 

suara antara lain: 

a) Bentuk cekung: bentuk ini sebaiknya dihindari untuk digunakan, 

karena akan mengakibatkan pemusatan bunyi. 

b) Bentuk datar: bentuk ini dapat memantulkan bunyi dengan baik. 

Dipasang pada kemiringan tertentu sehingga dapat 

mendistribusikan bunyi. 

c) Bentuk cembung: bentuk ini dapat digunakan untuk pemantulan 

bunyi karena bentuk ini akan mengakibatkan pemantulan yang 

tersebar dan merata dengan baik. 
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Gambar 2.18. Bentuk Langit – langit  

Sumber: M. David Egan, Architectural Acoustics, 198: 93-94 

c. Material Ruang 

Jenis bahan-bahan akustik yang dapat digunakan dalam rancangan 

suatu auditorium dapat diklasifikasikan menjadi: 

1) Akustik bahan berpori, karakteristik akustik semua bahan berpori, 

seperti fiberboard atau papan serat, soft board atau plesteran lembut, 

material wool dan selimut isolasi adalah suatu jaringan selular yang 

dengan pori-pori yang saling berhubungan. Karakteristik bahan 

tersebut merupakan penyerap bunyi yang lebih efisien pada 

frekuensi tinggi. 

2) Penyerap panel, yaitu berupa panel yang menyerap frekuensi rendah 

dengan efisien. Di antara lapisan-lapisan dan konstruksi dari 

penyerap panel antara lain panel kayu hard board, gypsum board, 

langit-langit plesteran yang digantung, plesteran berbulu, plastic 

board, jendela kaca, pintu kayu dan pangguna serta pelat-pelat 

logam. Penyerap panel tak berlubang ini sering digunakan dan 

dipasang di bawah dinding. 

3) Penyerap ruang yaitu bahan akustik yang dapat di letakkan dan 

digantung pada langit-langit sebagai unit tersendiri, mudah dipasang 

dan dipindahkan tanpa mengganggu alat-alat dan perlengkapan 

yang ada. 

4) Penyerap variabel, terdiri atas bermacam-macam panel yang dapat 

digeser, berengsel, dapat dipindahkan dan diputar konstruksinya. 

Panel semacam ini dapat menampilkan permukaan penyerap 

maupun permukaan pemantul. Dapat juga berupa tirai yang dipasang 

pada dinding atau digulung kembali dalam kantong yang cocok, 

sehingga secara bergantian menambah atau mengurangi lapisan 

penyerap efektif dalam suatu ruang. 
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Gambar 2.19. Rusuk Kayu untuk Selimut Isolasi pada Rongga Penyerap 
Resonator  Celah  

Sumber: Leslie L. Doelle dan Lea Prasetio, Akustik Lingkungan, 1993: 43 

 

Gambar 2.20. Resonator Panel Berlubang 
Sumber: Survei, 2016 

d. Batas Visual dan Arah Pandang 

1) Batas Visual 

Ada keterbatasan visual yang menentukan maksimum jarak dari 

area panggung yang mana jika jarak maksimun tersebut 

dilampaui maka penonton tidak bisa mengapresiasi pertunjukan 

seni dengan seharusnya dan untuk para pemain agar bisa 

menghibur penonton. Jarak dari panggung ke kursi terjauh 

bervariasi tergantung jenis pertunjukan dan skalanya. 
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a) Untuk melihat ekspresi wajah khususnya drama, jarak 

maksimum dari panggung ke kursi penonton baris paling 

belakang tidak boleh melebihi 20 m. 

b) Untuk opera dan musikal, ekspresi wajah kurang diperhitungkan 

sehingga jarak dari panggung ke kursi penonton baris paling 

belakang sebesar 30 m. 

c) Untuk tari, agar penonton dapat mengapresiasi gerakan tarian 

dan ekspresi wajah, jarak maksimum dari dpanggung ke kursi 

penonton baris paling belakang tidak boleh lebih dari 20 m. 

d) Untuk konser simfoni penuh, aspek visual bukan menjadi faktor 

kritis terhadap kursi penonton baris belakang yang lebih 

merupakan fungsi dari S pembatasan akustik daripada visual. 

e) Untuk chamber concerts, batas akustik yang diutamakan tetapi 

dapat dianggap aspek visual adalah faktor sebagai bagian dari 

tujuan untuk memberikan suasana yang akrab.  

f) Untuk konser jazz/pop/rock, batas visual bukan merupakan hal 

utama, terutama dengan penambahan video screen pada baris 

belakang kursi penonton. 

2) Pandangan vertikal 

 

Gambar 2.21. Layout Tempat Duduk Secara Vertikal 
Sumber: Building for the performing Arts, Ian Appleton, 2008 

Ada beberapa ketentuan dalam perancangan mengenai pandangan 

vertikal, yaitu : 

a) Pandangan harus dapat melihat titik P yang diambil 60 - 90 cm 

dari ujung panggung. 

b) Kemiringan trap tempat duduk tidak boleh lebih dari 35° 

c) Jarak vertikal antara mata para penonton (pada gambar HD) 

minimal 76 -115 cm. 
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d) Rata-rata ketinggian mata penonton dari tempat duduk adalah 

112 cm (EH) 

e) Jarak antar mata penonton dengan kepala penonton yang 

berada di depan harus lebih dari 12,5 cm. 

3) Pandangan Horizontal 

Ada beberapa ketentuan dalam perancangan mengenai pandangan 

horizontal, yaitu12 : 

a) Tempat duduk penonton harus diatur agar berselisih, tidak sama 

deretnya, dengan tujuan agar penonton yang dibelakang 

mempunyai pandangan yang lebih leluasa. 

b) Tanpa menggerakan kepala, sudut untuk melihat keseluruhan 

area pertunjukan sebesar 40 derajat. 

c) Penonton yang menggerakan kepala untuk melihat pertunjukan 

ke arah panggung lebih 30 derajat dari garis tengah tempat 

duduk akan mengalami ketidaknyamanan. 

4) Layout Tempat Duduk Area Penonton 

Keterangan : 

a) Jarak antar bagian belakang tempat duduk penonton minimum 

sebesar 76 cm. 

b) Jarak antar bagian belakang tempat duduk penonton tanpa 

penyangga minimum sebesar 60 cm. 

c) Lebar setiap tempat duduk yang mempunyai lengan minimum 

sebesar 50 cm. 

d) Lebar setiap tempat duduk tanpa lengan minimum sebesar 45 

cm. 

e) Dimensi vertikal tanpa penghalang antar baris tempat duduk 

penonton sebesar 30 cm. 

f) Jarak maksimum tempat duduk dari jalan gang adalah sebesar 

jarak 6 tempat duduk penonton yang berjajar. 

g) Lebar minium jalan gang sebesar 110 cm. 

5) Tempat Duduk Balkon dan Difable 

Pada peletakan tempat duduk di balkon diperlukan syarat sebagai 

berikut14 : 

a) Handrail penjaga harus setinggi 10.5 cm. 

b) Sandaran tangan memiliki kedalaman 25 cm 

c) Pelindung balkon setinggi 80 cm. 
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Pada tempat duduk difable berlaku syarat15 : 

a) Jalur sirkulasi harus selebar 110 cm. 

b) Lebar jalur untuk kursi roda minimal 140 cm 

c) Jarak antar kursi roda minimal 90 cm 

Pada sebuah gedung pertunjukan, balkon dibuat agar penonton 

sedekat mungkin dengan sumber bunyi dan dapat melihat ekspresi 

dari para pemain pertunjukan seni sehingga pertunjukan seni dan 

seniman dapat mendapat apresiasi dari penonton. Jadi, penonton 

dapat menikmati pertunjukan tanpa adanya gangguan baik secara 

visual maupun akustik. 

 

2.4. FASILITAS PENUNJANG 

2.4.1. Galeri 

Galeri  adalah  ruangan  atau  gedung  tempat  memamerkan, dan 

mengapresiasi benda. Dalam bahasa Sanskerta, kata seni disebut cilpa. 

Sebagai kata sifat, cilpa berarti berwarna, dan kata jadiannya su-cilpa berarti 

dilengkapi dengan bentuk-bentuk yang indah atau dihiasi dengan indah. 

Sebagai kata benda ia berarti pewarnaan, yang kemudian berkembang 

menjadi segala macam kekriaan yang artistik. Jadi, pengertian galeri seni 

adalah ruang untuk memamerkan, mengapresiasi hingga menjual sebuah 

karya yang memiliki sifat keindahan atau artistik.  

Prinsip – Prinsip dalam perancangan sebuah galeri yang terpenting  

adalah  ruang pamer,  dalam  proses mendesain,  ruang  pamer  perlu  

mendapatkan  perhatian  yang  khusus,  karena ruang pamer merupakan 

jantung dari galeri seni. Ruang pameran pada galeri seni idealnya 

dialokasikan bersama-sama atau berdekatan, hal ini akan memfasilitasi 

perawatan keamanan dan kondisi lingkungan. Pameran membutuhkan 

kekokohan dari tipe museum atau galeri, contohnya galeri seni sangat peduli 

dengan permukaan dari tampilan pada dinding itu juga. Ruang pameran 

dalam galeri seni mempunyai perbedaan tipologi arsitektural, kualitas cahaya, 

proporsi ruang, finishing, dan material dapat dibuat pada tiap bagian besar 

yang natural dan skala dari pekerjaan yang sedang dipresentasikan.  Kunci  

dari  mengatur  program  pameran  yang  aktif  adalah memfasilitasi perubahan 

dan mempromosikan efisiensi  dari instalasi yang ada. Ruang pamer pada 

galeri seni dapat berupa ruang seperti kamar atau seperti grand hall. 
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Terkait dengan perancangan ruang pameran, penataan ruang berarti 

mengorganisir  unsur-unsur,  seperti  pengamat,  karya  seni,  benda  

pendukung karya  seni  dan  aksesories  ruang  dengan  tujuan  agar  ruang  

tersebut  mudah diakses serta nyaman dalam proses interaksi. Ruang pamer 

memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain benda yang 

dipajang atau dipamerkan harus benar-benar terlindung dari pengerusakan, 

pencurian, kebakaran, kekeringan, cahaya matahari langsung dan debu. 

Berikut adalah prinsip-prinsip perancangan pada ruang display: (a) 

Desain ruang-lantai dan sirkulasi pengunjung; (b) Materi karya; (c) Labelisasi 

; (d) Pencahayaan; (e) Temperatur; (f) Standar ukuran kelembapan; (g) 

Tatanan Sistem HVAC; (h) Pelapis Eksterior. 

 

2.4.2. Taman  

Taman (Garden) diterjemahkan dari bahasa Ibrani, Gan berarti 

melindungi atau mempertahankan lahan yang ada dalam suatu lingkungan 

berpagar, Oden berarti kesenangan, kegembiraan, dan kenyamanan Secara 

lengkap dapat diartikan taman adalah sebidang lahan berpagar yang 

digunakan untuk mendapatkan kesenangan, kegembiraan, dan kenyamanan 

(Laurie, 1986 : 9). Dari batasan dapat diambil pengertian sebagai berikut : 

Taman merupakan wajah dan karakter bahan atau tapak, berarti bahwa 

menikmati taman mencakup dua hal, yaitu penampakan visual, dalam arti yang 

bisa dilihat dan penampakan karakter dalam arti apa yang tersirat dari taman 

tersebut. Mungkin dari ceritanya, gambar yang teraplikasi, nilai-nilai yang 

terkandung dari taman tersebut. 

Taman mencakup semua elemen yang ada, baik elemen alami (natural), 

elemen buatan manusia (artificial), bahkan makhluk hidup yang ada 

didalamnya, terutama manusia. Secara umum akhirnya diambil pengertian 

pembeda antara taman sebagai landscape dan taman sebagai garden, yaitu 

bahwa taman (landscape) elemen tamannya lebih banyak didominasi oleh 

elemen alami, sedangkan (garden) elemennya lebih didominasi oleh elemen 

buatan manusia (artificial) dan dalam luas yang lebih terbatas (Suharto, 1994 : 

5). 

 

 

 

 



Proyek Akhir Arsitektur UNNES 

 

Pusat  Pagelaran Kesenian dan Kebudayaan Yogyakarta 32 

 

2.4.3. Ruang Terbuka Hijau 

Bentuk ruang terbuka hijau kawasan perkotaan ada berbagai macam 

versi bergantung pada sumber peraturan yang berlaku. Berikut adalah 

penjabaran dari beberapa bentuk ruang terbuka hijau : 

a. Taman Wisata Alam 

Taman Wisata Alam (TWA) adalah kawasan pelestarian alam dengan 

tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan 

rekreasi alam. Pengelolaan taman wisata alam berada di bawah 

kewenangan BKSDA (Balai Konservasi Sumberdaya Alam) bersama 

dengan pengelolaan ruang terbuka hijau lainnya seperti taman nasional 

berukuran kecil, kawasan suaka alam, taman hutan raya dan taman buru 

(SNI 01-5009.5-2001 tentang istilah dan definisi berkaitan dengan 

pengusahaan pariwisata alam berasaskan konservasi hayati). 

b. Taman Rekreasi 

Rekreasi dibedakan menjadi dua jenis yaitu rekreasi aktif dan rekreasi 

pasif. Rekreasi aktif adalah bentuk pengisian waktu senggang yang 

didominasi kegiatan fisik dan partisipasi langsung dalam kegiatan 

tersebut, seperti olah raga dan bentuk-bentuk permainan lain yang banyak 

memerlukan pergerakan fisik. Sedangkan rekreasi pasif adalah bentuk 

kegiatan waktu senggang yang lebih kepada hal-hal yang bersifat tenang 

dan relaksasi untuk stimulasi mental dan emosional, tidak didominasi 

pergerakan fisik atau partisipasi langsung pada bentuk-bentuk permainan 

atau olah raga. Sehingga taman rekreasi merupakan suatu tempat/areal 

yang dapat menampung kebutuhan dalam berekreasi (Permendagri No 1 

Tahun 2007, pasal 1). 

c. Taman Lingkungan 

Pada dasarnya tanah milik hak milik perorangan maupun badan hukum 

memiliki fungsi sebagai ruang publik (UUPA No 5 Tahun 1960), maka 

sudah selayaknya setiap lahan pekarangannnya digunakan baik ruang 

terbuka hijau taman untuk kepentingan pribadi maupun umum. Setiap 

bangunan yang berada di atas ruang tanah perlu difungsikan untuk taman 

pekarangan, untuk keperluan keluarga, untuk tanaman obat, rempah-

rempah kebutuhan sehari-hari, sirkulasi udara, penyinaran matahari yang 

cukup, mencegah kebakaran, dan sebagai ruang terbuka hijau 

pekarangan. Bangunan swasta seperti hotel, industri, pertokoan, melalui 

rencana detail disediakan hijauan berupa rumput, bunga, tanaman pot, 
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taman hias, kolam, dan sebagainya. Bila aktivitas memanfaatkan lahan 

pekarangan ini sudah melembaga di kalangan rumah tangga dan swasta, 

maka ruang terbuka hijau pekarangan berskala kecil secara merata akan 

memberikan dampak kumulatif yang besar terhadap ruang terbuka hijau 

kota secara keseluruhan. 

2.4.4. Lansekap 

a. Sirkulasi Pedestrian 

Sirkulasi pedestrian membentuk jaringan penting didalam 

menghubungkan aktivitas-aktivitas didalam tapak. Pedestrian pada 

umumnya mengikuti jalur-jalur yang paling terarah  jika sistem berjalan 

dikembangkan dengan menggunakan point of visual interest. Jalan 

setapak harus dirancang untuk memungkinkan untuk digunakan oleh 

berbagai macam pejalan kaki, bahkan untuk berlari, bergerak dengan 

bebas, aman, dan tidak terhalangi oleh lingkungan tata ruang. Ada 

beberapa macam pola penataan jalur pedestrian, yaitu pola geometris, 

pola natural, dan pola campuran dari keduanya.  

Sirkulasi diciptakan dengan 3 cara, yaitu :  

1) Sirkulasi Menembus Ruang 

 

 

 

Gambar 2.22 Hubungan Jalan Menembus Ruang                                                                                                                                                                      
Sumber : D. K Ching, 1994 

2) Sirkulasi Melewati Ruang 

 

 

 

Gambar 2.23 Hubungan Jalan Melewati ruang                                                                                                                                                                                                               
Sumber : D. K Ching, 1994 

3) Sirkulasi Berakhir pada Ruang 

 

 

 
Gambar 2.24 Hubungan Jalan Berakhir Ruang                                                                                                                                                                       

Sumber : D. K Ching, 1994 

Terdapat 2 jenis bahan permukaan untuk jalur pedestrian, yaitu: 

1) Bahan keras: misalkan batu, kerikil, pasir, beton, aspal 

2) Bahan lunak: misalkan berbagai jenis tanaman, dan rumput. 
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Untuk mendapatkan kenyamanan dalam sirkulasi perlu adanya 

pembagian ruang yang jelas untuk sirkulasi kendaraan dan manusia 

1) Sirkulasi kendaraan 

Secara hirarki dapat dibagi menjadi 2 jalur, yaitu: jalur distribusi, 

untuk gerak perindahan lokasi (jalur cepat), dan jalur untuk melayani 

bangunan-bangunan (jalur lambat), keduanya harus terpisah 

sehingga kelancaran lalu lintas dapat terjamin. 

2) Sirkulasi manusia 

Sirkulasi pedestrtian membentuk pertalian yang penting dalam 

hubungan aktifitas dalam site, maka banyak hal-hal yang harus 

diperhatikan antara lain: lebar jalan, penambahan estetis yang 

menyenangkan, fasilitas penyeberang. 

b. Penataan Vegetasi 

Vegetasi merupakan salah satu unsur dalam penataan lansekap, 

yaitu sebagai pengarah ruang, pembatas ruang,  pengalas ruang, 

peneduh ruang, estetis, proses dan juga sebagai desain.  

1) Vegetasi sebagai pengarah ruang 

Kesan ruang juga dipengaruhi oleh tinggi pandangan mata yang erat 

hubungannya dengan tinggi dinding vegetasi pada pembentukan 

ruang luar. Kesan ruang luar yang kuat dapat dikelompokkan 

menjadi: 

a) Tinggi dinding vegetasi yang rendah sekali.  

Batas dinding dengan tinggi di bawah mata manusia 

memberikan kesan ruang yang kuat sebagai fungsi "pengarah". 

b) Tinggi dinding semata manusia.  

Batas dinding setinggi mata manusia memberikan kesan ruang 

yang jelas. 

c) Tinggi dinding di atas kepala manusia 

Batas dinding dengan tinggi di atas kepala manusia memberikan 

kesan ruang tertutup serta menghasilkan ruang "pengarahan 

yang tegas". 

 

   Gambar  2.25 Eleman Dinding vegetasi sebagai pengarah ruang                                                                             
Sumber : Rustam Hakim, 1960 

 



Proyek Akhir Arsitektur UNNES 

 

Pusat  Pagelaran Kesenian dan Kebudayaan Yogyakarta 35 

 

 

2) Vegetasi sebagai pembatas ruang 

 Batasan ruang adalah sebagai berikut: 

a) Tinggi di atas mata, fungsi ini sebagai "perlindungan" .  

b) Tinggi sebatas dada, fungsinya adalah untuk "membentuk ruang 

paling terasa".  

c) Tinggi di bawah pinggang, fungsi sebagai "pengatur lalu lintas" 

ataupun "pembentuk pola sirkulasi".  

d) Tinggi sebatas lutut, fungsi sebagai "pola pengarah".  

e) Tinggi sebatas telapak kaki, fungsi sebagai "penutup tanah".  

 

Gambar 2.26 Batasan Ruang 

Sumber : Rustam Hakim, 1960    

3) Vegetasi sebagai pengalas ruang 

Dengan adanya vegetasi sebagai pengalas ruang disertai perbedaan 

ketinggian akan membentuk kesan dan fungsi ruang yang baru tanpa 

mengganggu hubungan visual antara ruang-ruang tersebut. Pada 

ruang luar yang luas, perbedaan tinggi lantai pada sebagian 

bidangnya dapat mengurangi rasa monoton. 

4) Vegetasi sebagai peneduh ruang 

Vegetasi berfungsi sebagai penutup atas transparan. Kesan ruang 

yang ditimbulkan dari pemakaian atap tersebut adalah menghasilkan 

kesan ruang yang semakin luas, bebas, dan mendekati suasana 

alami. 

 

Gambar  2.27 Vegetasi sebagai peneduh                                                                           
Sumber : Rustam Hakim, 1960    
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5) Vegetasi sebagai estetis (aesthetic value / nilai estetis).  

Nilai estetika dari tanaman diperoleh dari perpaduan antara warna 

(daun,batang,bunga) bentuk fisik tanaman (batang,percabangan,dan 

tajuk), tekstur  tanaman, skala tanaman dan komposisi tanaman. Nilai 

estetis tanaman dapat diperoleh dari satu tanaman, sekelompok 

tanaman yang sejenis, kombinasi tanaman berbagai jenis ataupun 

kombinasi antara tanaman dengan elemen landsekap lainnya. 

6) Vegetasi sebagai proses. 

Vegatasi merupakan material lansekap yang hidup dan terus 

berkembang. Pertumbuhan tanaman akan mempengaruhi ukuran 

besar tanaman, bentuk tanaman, tekstur,dan warna selama masa 

pertumbuhannya.Dengan demikian, kualitas dan kuantitas ruang 

terbuka akan terus berkembang dan berubah sesuai dengan 

pertumbuhan tanaman jadi dalam perancangan lansekap, tanaman 

sangat erat hubungannya dengan waktu dan perubahan karakteristik 

tanaman. 

7) Vegetasi sebagai desain 

Pohon atau perdu dapat berdiri sendiri sebagai elemen skluptural 

pada lansekap atau dapat digunakan sebagai enclosure, sebagai tirai 

penghalang pemandangan yang kurang baik, menciptakan privasi, 

menahan suara atau angin, memberi latar belakang suatu obyek atau 

memberi naungan yang teduh di musim panas.   

c. Penataan Unsur Air 

Elemen air juga tidak kalah pentingnya pada penataan lansekap. 

Elemen air  merupakan soft material yang dapat menyeimbangkan hard 

material pada lansekap. Penataan air pada lansekap dapat berupa kolam 

refleksi, kolam air mancur, ataupun air terjun. Dengan adanya elemen air 

dapat menenangkan pikiran dan membuat perasaan menjadi nyaman. 

d. Penataan Hard Material  

Diupayakan elemen-elemen lansekap yang digunakan menciptakan 

kesatuan antar fungsi dan kegiatan yang terjadi. Sarana-sarana seperti 

tempat sampah, signage, dan pot bunga dirancang dengan bentuk-bentuk 

yang dapat menyatu dengan lingkungan dan tidak memberikan kesan 

asing. 
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e. Penerangan 

Elemen penerangan pada tapak pada dasarnya ada 2 yaitu untuk 

menerangi dan memberikan kemanan. Karakteristik lampu penerangan 

luar ruangan berdasarkan ketinggiannya adalah sebagai berikut. 

1) Lampu tingkat rendah (ketinggian di bawah mata) 

2) Lampu pejalan kaki (ketinggian 4-4,5m)  

3) Lampu untuk maksud khusus (ketinggian 6-9m) 

4) Lampu parkir dan jalan raya (ketinggian 9-15m) 

f. Ruang Terbuka 

Ruang terbuka yang direncanakan pada suatu kawasan berperan 

sebagai pengikat ruang-ruang dan sebagai pendistribusian gerakan 

pengunjung secara bertahap dalam menikmati obyek. Pada ruang-ruang 

terbuka tersebut dapat dilengkapi elemen-elemen seperti sitting group, 

penerangan, perkerasan, tanaman, air, ataupun sculpture. 

 
Gambar 2.28. Taman Bunga Nusantara 
Sumber: wwwjakarta.panduanwisata.id 

 
 

2.5. TINJAUAN ARSITEKTUR NEO- VERNAKULAR 

2.5.1. Pengertian Arsitektur Neo- Vernakular 

Arsitektur Neo Vernakular adalah salah satu paham atau aliran yang 

berkembang pada era Post Modern yaitu aliran arsitektur yang muncul pada 

pertengahan tahun 1960-an, Post Modern lahir disebabkan pada era modern 

timbul protes dari para arsitek terhadap pola-pola yang berkesan monoton 

(bangunan berbentuk kotak-kotak). Oleh sebab itu, lahirlah aliran-aliran baru 

yaitu Post Modern. 

Ada 6 (enam) aliran yang muncul pada era Post Modern menurut Charles 

A. Jenck diantaranya, historiscism, straight revivalism, neo vernakular, 

contextualism, methapor dan post modern space. Dimana menurut Budi A 

Sukada (1988) dari semua aliran yang berkembang pada Era Post Modern ini 

memiliki 10 (sepuluh) ciri-ciri arsitektur sebagai berikut. 
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a. Mengandung unsur komunikatif yang bersikap lokal atau populer. 

b. Membangkitkan kembali kenangan historik. 

c. Berkonteks urban. 

d. Menerapkan kembali teknik ornamentasi. 

e. Bersifat representasional (mewakili seluruhnya). 

f. Berwujud metaforik (dapat berarti bentuk lain). 

g. Dihasilkan dari partisipasi. 

h. Mencerminkan aspirasi umum. 

i. Bersifat plural. 

j. Bersifat ekletik. 

 

Untuk dapat dikategorikan sebagai arsitektur post modern tidak harus 

memenuhi kesepuluh dari ciri-ciri diatas. Sebuah karya arsitektur yang memiliki 

enam atau tujuh dari ciri-ciri diatas sudah dapat dikategorikan kedalam 

arsitektur post modern. 

Charles Jenks seorang tokoh pencetus lahirnya post modern 

menyebutkan tiga alasan yang mendasari timbulnya era post modern, yaitu. 

a. Kehidupan sudah berkembang dari dunia serba terbatas ke dunia tanpa 

batas, ini disebabkan oleh cepatnya komunikasi dan tingginya daya tiru 

manusia. 

b. Canggihnya teknologi menghasilkan produk-produk yang bersifat pribadi. 

c. Adanya kecenderungan untuk kembali kepada nilai-nilai tradisional atau 

daerah, sebuah kecenderungan manusia untuk menoleh ke belakang. 

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa arsitektur post modern dan 

aliran-alirannya merupakan arsitektur yang menggabungkan antara tradisional 

dengan non tradisinal, modern dengan setengah nonmodern, perpaduan yang 

lama dengan yang baru. Dalam timeline arsitektur modern, vernakular berada 

pada posisi arsitektur modern awal dan berkembang menjadi Neo Vernakular 

pada masa modern akhir setelah terjadi eklektisme dan kritikan-kritikan 

terhadap arsitektur modern. Kriteria-kriteria yang mempengaruhi arsitektur Neo 

Vernakular adalah sebagai berikut. 

a. Bentuk-bentuk menerapkan unsur budaya, lingkungan termasuk iklim 

setempat diungkapkan dalam bentuk fisik arsitektural (tata letak denah, 

detail, struktur dan ornamen) 
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b. Tidak hanya elemen fisik yang diterapkan dalam bentuk modern, tetapi juga 

elemen nonfisik yaitu budaya pola pikir, kepercayaan, tata letak yang 

mengacu pada makro kosmos dan lainnya menjadi konsep dan kriteria 

perancangan. 

c. Produk pada bangunan ini tidak murni menerapkan prinsip-prinsip 

bangunan vernakular melainkan karya baru (mengutamakan penampilan 

visualnya). 

 

2.5.2. Tokoh – Tokoh Arsitektur Neo – Vernakular 

Beberapa tokoh arsitektur neo – vernakular sebagai berikut: 

a. Paul Andreau 

Seorang arsitek berkebangsaan Perancis yang merancang bangunan 

Bandara Soekarno Hatta Jakarta. Penelitian Paul Andreu atas tradisi 

bangunan lokal membuahkan pemahaman yang mendalam atas 

pengadaptasian adat-istiadat setempat pada kondisi daerah yang beriklim 

tropis. Pendekatan ini merupakan titik tolak yang radikal pada perancangan 

yang biasa dilakukan pada sebuah bandar udara kontemporer. Diputuskan 

bahwa para pendatang yang tiba di Jakarta akan langsung merasakan 

kekhasan sebuah tempat sejak masih berada di dalam Bandar udara 

melalui keterpaduan antara bangunan, alam, dan iklim Indonesia yang 

unik. 

 

Gambar 2.29. Paul Andreau & Bandara Soekarno Hatta 
Sumber: www.thebatastudiodesain.blogspot.co.id & www.wikipedia.org  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thebatastudiodesain.blogspot.co.id/
http://www.wikipedia.org/
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b. Dr. Kisho Kurokawa 

Seorang arsitek berkebangsaan Jepang yang merancang National Bunraku 

Theatre.  

 

Gambar 2.30. Kisho Kurokawa & National Bunraku Theatre 
Sumber: www.azkiarsitek.files.wordpress.com & www.upload.wikimedia.org 

Dalam merancang National Bunraku Theatre, Kisho Kurokawa 

menggunakan dua pendekatan konsep Filosofi simbiosis, yaitu Symbiosis 

with nature dan Symbiosis Of Tradition and Modern Architecture, di mana 

merupakan tanggapan atas site dan usaha membentuk perpaduan dari dua 

kebudayaan. Dua konsep ini diturunkan menjadi dua metode perancangan 

yaitu metode Intermediarry Space dan metode Pattern, Device and 

Abstract Symbol. Sebuah bangunan (menurut kebudayaan jepang) harus 

memiliki ruang antara, dalam hal ini berfungsi sebagai jembatan 

penghubung antara internal dan external space, antara budaya tradisional 

dan budaya modern. Unsur budaya tradisional banyak diterapkan pada 

elemen arsitektural dalam interiornya, sedangkan unsur modern diterapkan 

pada utilitas yang mendukung pertunjukan di teater tersebut. 

 

Gambar 2.31. Kuala Lumpur International Airport & Mainentrace KLIA 
Sumber: www.upload.wikimedia.org 

Selain itu, Dr. Kisho Kurokawa merancang bandara internasional Kuala 

Lumpur. Kuala Lumpur International Airport merupakan bangunan neo-

vernakular yang memiliki konsep vernakular yang cukup jelas, penggunaan 

bentukan dan material atap yang melengkung mencerminkan Malaysia 

yang sangat kental nuansa Islaminya namun dengan sentuhan material 

http://www.azkiarsitek.files.wordpress.com/
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modern  menjadi sangat modern namun tidak meninggalkan unsur 

vernakularnya. 

c. Muhammad Kamar Ya’ Akub 

Bangunan teater daerah Malaysia ini merupakan salah satu bangunan 

neo-vernakular di Malaysia yang dirancang oleh Muhammad Kamar Ya’ 

Akub. Terletak di Kuala Lumpur, dengan fungsi sebagai teater daerah dan 

juga gedung pertunjukan, dengan kapasitas 2000 orang yang 

menggunakan tiga tingkat balkon. Gedung ini didesain dengan mengikuti 

konsep bangunan tradisional melayu Malaysia yang menggunakan atap 

pelana yang tinggi.  Dengan mengambil bentuk vernakular yang jelas sekali 

dipadu dengan material yang modern menjadikan Gedung Teater Nasional 

Malaysia ini terlihat modern namun tetap memiliki ciri khas Malaysia.  

  

Gambar 2.32. Istana Budaya Malaysia 
Sumber: www.istanabudaya.gov.my 

Gedung Teater Nasional Malaysia  ini mengambil konsep vernakular dari 

rumah tradisional melayu Malaysia dengan sangat jelas dan memberikan 

pengulangan-pengulangan pada bagian atapnya yang bertingkat-tingkat. 

Atap pelana yang biasanya digunakan pada bangunan rumah tradisional 

sangat tepat diaplikasikan ke gedung teater ini karena gedung teater 

membutuhkan ruang yang besar dan tinggi seperti pada rumah tradisional 

yang menggunakan atap yang besar dan tinggi. 

d. Peter Rich architect 

Mapungubwe Interpretation Centre merupakan karya Peter Rich. Terletak 

di Afrika Selatan bagian utara yang berbatasan dengan Botswana dan 

Zimbabwe, serta termasuk dalam kawasan Unesco World Heritage Site. 

Lokasi bangunan ini selain merupakan daerah yang kaya dengancultural 

heritage, juga memiliki kekayaan flora dan fauna serta merupakan daerah 

bekas tambang emas pertama di Afrika. 
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Gambar 2.33. Mapungubwe Interpretation Centre 
Sumber: www.droolien.files.wordpress.com 

Kubah-kubah lengkung ini didesain dengan mengadaptasi sistem 

konstruksi setempat yang telah berumur 600 tahun dalam upaya untuk 

menciptakan bangunan yang low-cost serta ramah lingkungan. Material 

utama bangunan ini adalah batu paras dan ubin sebagai pelapis dinding, 

serta kayu jenis mopane. 

 
2.5.3. Prinsip-prinsip Arsitektur Neo- Vernakular 

Dari pernyataan Charles Jencks dalam bukunya “language of Post-

Modern Architecture (1990)” maka dapat dipaparkan ciri-ciri Arsitektur Neo-

Vernakular sebagai berikut. 

a. Selalu menggunakan atap bumbungan. 

Atap bumbungan menutupi tingkat bagian tembok sampai hampir ke tanah 

sehingga lebih banyak atap yang diibaratkan sebagai elemen pelidung dan 

penyambut dari pada tembok yang digambarkan sebagai elemen 

pertahanan yang menyimbolkan permusuhan. 

 

Gambar 2.34. Gereja Maria Sumpta 

Sumber: www.static.panoramio.com 

b. Batu bata (dalam hal ini merupakan elemen konstruksi lokal). 

Bangunan didominasi penggunaan batu bata abad 19 gaya Victorian yang 

merupakan budaya dari arsitektur barat. 
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Gambar 2.35. Jewel Box Bank, Louis Sullivan 
Sumber: www.images.fineartamerica.com 

c. Mengembalikan bentuk-bentuk tradisional yang ramah lingkungan dengan 

proporsi yang lebih vertikal. 

 

Gambar 2.36. Bangunan Kampung Kali Code, Yogyakarta 
Sumber: www.pellukishujan.wordpress.com 

d. Kesatuan antara interior yang terbuka melalui elemen yang modern dengan 

ruang terbuka di luar bangunan. 

 

Gambar 2.37. Kesesuaian Interior Ruang Tamu dengan Ruang Terbuka 
Sumber: www.probohindarto.files.wordpress.com 
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e. Warna-warna yang kuat dan kontras. 

 

Gambar 2.38. Tempat Perziarahan Sendangsono, Kulonprogo 

Sumber: www.3.bp.blogspot.com 
Dari ciri-ciri di atas dapat dilihat bahwa Arsitektur Neo-Vernakular tidak 

ditujukan pada arsitektur modern atau arsitektur tradisional tetapi lebih pada 

keduanya. Hubungan antara kedua bentuk arsitektur diatas ditunjukkan dengan 

jelas dan tepat oleh Neo-Vernakular melalui trend akan rehabilitasi dan 

pemakaian kembali. 

a. Pemakaian atap miring 

b. Batu bata sebagai elemen lokal 

c. Susunan masa yang indah. 

 

Mendapatkan unsur-unsur baru dapat dicapai dengan pencampuran 

antara unsur setempat dengan teknologi modern, tapi 

masih mempertimbangkan unsur setempat sebagai ciri khas lokal budaya 

setempat, yaitu dengan ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Bentuk-bentuk menerapkan unsur budaya, lingkungan termasuk iklim 

setempat diungkapkan dalam bentuk fisik arsitektural  (tata letak denah, 

detail, struktur dan ornamen). 

b. Tidak hanya elemen fisik yang diterapkan dalam bentuk modern, tetapi juga 

elemen non-fisik yaitu budaya, pola pikir, kepercayaan, tata letak yang 

mengacu pada makro kosmos, religi dan lainnya menjadi konsep dan 

kriteria perancangan. 

c. Produk pada bangunan ini tidak murni menerapkan prinsip-prinsip 

bangunan vernakular melainkan karya baru (mangutamakan penampilan 

visualnya). 

Adapun beberapa prinsip-prinsip desain arsitektur Neo-Vernakular secara 

terperinci adalah sebagai berikut. 
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a. Hubungan Langsung, merupakan pembangunan yang kreatif dan adaptif 

terhadap arsitektur setempat disesuaikan dengan nilai-nilai/fungsi dari 

bangunan sekarang. 

b. Hubungan Abstrak, meliputi interprestasi ke dalam bentuk bangunan yang 

dapat dipakai melalui analisis tradisi budaya dan peninggalan arsitektur. 

c.  Hubungan Lansekap, mencerminkan dan menginterprestasikan 

lingkungan seperti kondisi fisik termasuk topografi dan iklim. 

d. Hubungan Kontemporer, meliputi pemilihan penggunaan teknologi, bentuk 

ide yang relevan dengan program konsep arsitektur. 

e. Hubungan Masa Depan, merupakan pertimbangan mengantisipasi kondisi 

yang akan datang. 

 

2.5.4. Tinjauan Arsitektur Neo- Vernakular 

Tabel 2.1. Perbandingan Arsitektur Ttradisional, Vernakular dan Neo 

Vernakular. 

Perbandingan Tradisional Vernakular Neo Vernakular 

Ideologi Terbentuk oleh tradisi 
yang diwariskan secara 
turun-
temurun,berdasarkan 
kultur dan kondisi lokal. 

Terbentuk oleh 
tradisi turun 
temurun tetapi 
terdapat 
pengaruh dari 
luar baik fisik 
maupun 
nonfisik, bentuk 
perkembangan 
arsitektur 
tradisional. 

Penerapan 
elemen arsitektur 
yang sudah ada 
dan kemudian 
sedikit atau 
banyaknya 
mengalami 
pembaruan 
menuju suatu 
karya yang 
modern. 

Prinsip Tertutup dari 
perubahan zaman, 
terpaut pada satu kultur 
kedaerahan, dan 
mempunyai peraturan 
dan norma-norma 
keagamaan yang 
kental 

Berkembang 
setiap waktu 
untuk 
merefleksikan 
lingkungan, 
budaya dan 
sejarah dari 
daerah dimana 
arsitektur 
tersebut berada. 
Transformasi 
dari situasi 
kultur homogen 
ke situasi yang 
lebih heterogen. 
 

Arsitektur yang 
bertujuan 
melestarikan 
unsur-unsur lokal 
yang telah 
terbentuk secara 
empiris oleh 
tradisi dan 
mengembang-
kannya menjadi 
suatu langgam 
yang modern. 
Kelanjutan dari 
arsitektur 
vernakular 

Ide Desain Lebih mementingkan 
fasat atau bentuk, 
ornamen sebagai suatu 
keharusan. 

Ornamen 
sebagai 
pelengkap, tidak 
meninggalkan 
nilai- nilai 

Bentuk desain 
lebih modern. 
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Perbandingan Tradisional Vernakular Neo Vernakular 

setempat tetapi 
dapat melayani 
aktifitas 
masyarakat 
didalam. 

Sumber : Sonny Susanto, Joko Triyono, Yulianto Sumalyo 

 

2.6. STUDI KASUS 

2.6.1. Institut Seni Indonesia 

Concert Hall Institut Sekolah Seni Yogyakarta, merupakan bangunan 

yang dirancang unutk pertujukan dari mahasiswa maupun kalangan umum. 

Sering sekali terdapat pertunjukan atau acara seni di Concert Hall tersebut. 

Concert Hall ini memiliki luas bangunan ± 3360 m2 yang berada diarea 

belakang Kampus ISI. Intitut Seni Indonesia Yogyakarta ini merupakan Institut 

seni satu-satunya di Yogyakarta. Concert Hall Institut Seni Yogyakarta (ISI) 

Yogyakarta bisa dibilang merupakan Concert Hall dengan standart akustik 

terbaik di Yogyakarta. 

Penataan tempat duduk penonton, dinding, ceiling, dan pencahayaan, 

sudah memenuhi ketentuan. Namun Concert Hall ini memiliki kapasitas yang 

relativ kecil dan tidak diperuntukkan untuk konser umum, melainkan untuk 

acara yang diselenggarakan oleh ISI atau konser-konser khusus. 

Concert Hall Teater ISI Yogyakarta, berfungsi sebagai:  

1. Auditorium Pusat Kebudayaan Harjosumantri (ex Purna Budaya) 

2. Teater Tertutup, Ramayana Ballet Prambanan 

3. Gor UNY 

 

Gambar 2.39. Concert Hall ISI 
Sumber: Survei, 2016 
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Gambar 2.40. Tampak Belakang & Samping Concert Hall ISI 
Sumber: Survei, 2016 

 

Gambar 2.41. Tampak Depan Concert Hall ISI 
Sumber: Survei, 2016 

Gedung concert hall ISI memiliki ruang, concert hall sebagai ruang 

utama, ruang backstage, ruang ganti, kamar mandi, ruang transit, gudang, 

dan beberapa ruang penunjang lainnya.  

  

Gambar 2.42. Sketsa Denah Lt.1 (kiri) & Denah Lt.2 (kanan) 
Sumber: Analisis, 2016 

Pada sketsa gambar diatas dapat dikeahui sirkulasi ruang pada gedung 

concert hall ISI Yogyakarta. Pada mainentrace terdapat sclapture sebagai 

ornamen penyambut pengunjung datang. Kemudian setelah masuk bangunan 

terdapat ruangan lobby/ hall sebagai tempat berkumpul pengunjung yang baru 

datang. Pada lantai pertama terdapat ruangan pameran sebagai tempat 
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pameran karya – karya seni mahasiswa. Loading dock, lobby, ruang informasi, 

gudang, backstage sebagai ruang penunjang ruang pameran. Pada lantai dua 

terdapat concert hall sebagai tempat konser, pertunjukan, tempat wisuda, dll.  

Pada analisis aksesibiltas, pengunjung yang datang dapat mengakses 

dari satu arah, yaitu mainentrace depan, karena pada sisi samping gedung 

memiliki elevasi yang tinggi, sedangkan akses zona servis, seperti loading 

dock berada di area belakang bangunan. 

 

Keterangan :   Servis 

    Pengunjung 

Gambar 2.43. Sketsa Sirkulasi  

Sumber: Analisis, 2016 

Ruang pameran dan ruang concert hall berada di area tengah bangunan, 

sehingga semua ruangan penunjang terhubung dengan ruang pameran dan 

ruang concert hall.   
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 Keterangan :   Zona Private 

    Zona Semi Publik 

    Zona Publik 

    Zona Servis 

Gambar 2.44. Zoning Area 

Sumber: Analisis, 2016 

Pada analisis kebisingan, concert hall ISI Yogyakarta tidak begitu 

diperhatikan, karena berada di area kawasan kampus yang tidak begitu banyak 

kendaraan umum lewat dan batas dari concert hall merupakan gedung 

perkuliahan ISI Yogyakarta. 

 

2.6.2. Taman Budaya Yogyakarta 

Taman Budaya Yogyakarta merupakan tempat dimana kebudayaan di 

DIY dan sekitarnya dibina, dipelihara serta dikembangkan agar seni dan 

budaya tersebut benar benar menjadi warisan yang tak pernah lekang oleh 

waktu. Taman Budaya Yogyakarta terletak di Jl. Sriwedari No. 1, Yogyakarta, 

Disebelah utara ada Pasar Beringharjo, kemudian sebelah selatan 

merupakan Taman Pintardan juga shopping centre dan disebelah barat 

merupakan Benteng Vredeburg. 

http://yogyakarta.panduanwisata.id/pusat-oleh-oleh/pasar-beringharjo-pasar-tradisional-tempo-dulu-berdiri-kokoh-dengan-keistimewaan-batiknya/
http://yogyakarta.panduanwisata.id/hiburan/taman-pintar-yogyakarta-bermain-dan-menggali-ilmu-di-kota-pelajar/
http://yogyakarta.panduanwisata.id/hiburan/benteng-vredeburg-manifestasi-perdamaian-yang-terjaga-hingga-saat-ini/
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Gambar 2.45. Tampak Depan Bangunan TBY 
Sumber: Survei, 2016 

 

TBY memiliki dua bangunan utama yaitu Concert Hall Taman Budaya 

dan Societet Militair. Gedung Concert Hall berfungsi sebagai tempat diskusi 

sastra, penyelenggaraan pameran, dan pelatihan. Gedung Societet Militair 

berfungsi sebagai pentasteater, tari, musik, dan berbagai pertunjukan seni 

lainnya. Gedung Societet Militair memiliki ruang pertunjukan dengan 

kapasitas 500 penonton, panggung pertunjukan, peralatan tata cahaya, dan 

sarana publikasi untuk luar ruang. Terdapat pula fasilitas pelengkap lain 

seperti perpustakaan, mushola, toilet, kafe, dan tempat parkir.  

 

 

Gambar 2.46. Mainentrance TBY dan Ruang pameran TBY 

Sumber: Survei, 2016 
 

 
 

Gambar 2.47. Mainentrace concert hall lantai dua dan Concert Hall lantai dua 
Sumber: Survei, 2016 

 

Kegiatan yang ada di TBY banyak berkaitan dengan aktivitas seni, seperti 

pameran seni rupa, pementasan teater, diskusi sastra, pembacaan puisi, dan 

festival kesenian. Kegiatan yang secara rutin diadakan seperti Festival 

Kesenian Yogyakarta (FKY) yang diadakan antara bulan Juli – Agustus, yang 

https://id.wikipedia.org/wiki/Teater
https://id.wikipedia.org/wiki/Tari
https://id.wikipedia.org/wiki/Musik
https://id.wikipedia.org/wiki/Festival_Kesenian_Yogyakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Festival_Kesenian_Yogyakarta
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berisi acara seni pertunjukan, seni rupa, dan workshop seni. Selain itu juga 

ada Biennale Jogja tiap dua tahun sekali, dan Festival Gamelan Internasional. 

Pada analisis denah pada sketsa, sirkulasi ruang pameran berada 

didepan mainentrace, sehingga pengunjung akan mudah menemukan ruang 

pameran. Begitu juga dengan ruang concert hall TBY yang berada diatas 

ruang pameran di lantai dua.  

 

 
Gambar 2.48. Sketsa Denah TBY lantai satu (kiri) & lantai dua (kanan) 

Sumber: Analisis, 2016 

Ruang pameran dan ruang concert hall berada di area tengah bangunan 

seperti di gedung concert hall ISI Yogyakarta. Ruang pameran dan ruang ini 

terhubung dengan semua ruangan penunjang TBY, seperti hall, backstage, 

selasar/ lobby, kamar mandi, dll.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Biennale_Jogja
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Festival_Gamelan_Internasional&action=edit&redlink=1
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 Keterangan :   Zona Private 

    Zona Semi Publik 

    Zona Publik 

    Zona Servis 

Gambar 2.49. Zoning Area TBY 

Sumber: Analisis, 2016 

Pada bangunan TBY, analisa kebisingan sangat diperhatikan, karena 

TBY memiliki batas bangunan pasar dan mall. Oleh karena itu, perancangan 

area utama seperti ruang pameran dan ruang concert hall berada terpusat di 

tengah site. Selain itu untuk mengurangi kebisingan, TBY memiliki dinding 

ukuran satu bata, karena bangunan TBY merupakan peninggalan pada 

zaman belanda. 

 

2.6.3. National Theatre Malaysia 

Istana Budaya terletak di simpang Jalan Tun Razak dan Jalan Kuantan, 

di Jalan Tun Razak, dekat dengan National Gallery of Art dan danau 

Titiwangsa, Kuala Lumpur.  Desain unik dari Pusat Kebudayaan ini, 

didasarkan pada beberapa aspek budaya Melayu.  

Teater ini  
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Bangunan teater daerah Malaysia ini merupakan salah satu bangunan 

neo-vernakular di Malaysia. Terletak di Kuala Lumpur, dengan fungsi sebagai 

teater daerah dan juga gedung pertunjukan, dengan kapasitas 2000 orang 

yang menggunakan tiga tingkat balkon. Gedung Teater Nasional Malaysia ini 

merupakan salah satu ciri Malaysia sehingga terlihat sangat lekat sekali kesan 

budaya Malaysianya. Gedung ini didesain dengan mengikuti konsep 

bangunan tradisional melayu Malaysia yang menggunakan atap pelana yang 

tinggi.  Dengan mengambil bentuk vernakular yang jelas sekali dipadu dengan 

material yang modern menjadikan Gedung Teater Nasional Malaysia ini 

terlihat modern namun tetap memiliki ciri khas Malaysia.  

Gedung Teater Nasional Malaysia  ini mengambil konsep vernakular 

dari rumah tradisional melayu Malaysia dengan sangat jelas dan memberikan 

pengulangan-pengulangan pada bagian atapnya yang bertingkat-tingkat. Atap 

pelana yang biasanya digunakan pada bangunan rumah tradisional sangat 

tepat diaplikasikan ke gedung teater ini karena gedung teater membutuhkan 

ruang yang besar dan tinggi seperti pada rumah tradisional yang 

menggunakan atap yang besar dan tinggi. 

 

Gambar 2.50. Istana Budaya Malaysia 

Sumber: www.istanabudayamalaysia.com 

 

 

 

 

https://en.wikiarquitectura.com/index.php/File:PCKL_7.jpg
https://en.wikiarquitectura.com/index.php/File:PCKL_18.jpg
https://en.wikiarquitectura.com/index.php/File:PCKL_3.jpg
https://en.wikiarquitectura.com/index.php/File:PCKL_4.jpg
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2.6.4. Balai Sarbini, Jakarta 

Terletak di jantung kota Jakarta, yaitu di Jl. Jendral Gatot Subroto. 

Lokasi yang sangat strategis dimana balai sarbini terletak dekat dengan Hotel 

Hilton, pusat perbelanjaan Plaza Semanggi, dan pusat kawasan bisnis di 

Jakarta. Fungsi utama bangunan ini adalah sebagai gedung pertunjukan 

musik. 

 

Gambar 2.51. Mainentrance BS 

Sumber: www.balaisarbini.com 

Pintu masuk utama balai sarbini terletak dilokasi yang sama dengan 

lobby barat plaza semnggi. Pintu masuk lainnya dapat diakses dari shopping 

mall. Pra fungsi area lobby nyaman dapat menampung 500 orang. Untuk 

pemesanan makanan para pengunjung berdri di depan kantin yang siap 

menyediakan makanan dan minuman atau layanan yang dibutuhkan. Lobby 

juga memiliki 4 kamar individu yang berfungsi sebagai ruang vip, ruang artis, 

ruang makan panitia, dll.  

 

Gambar 2.52. Plaza BS 

Sumber: www.balaisarbini.com 

Terdappat 4 tangga masuk dari lobby meuju ke main hall. Kapasitas tempat 

duduk untuk akomodasi kenyamanan yaitu 1300 orang untuk theater style dan 
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terdapat 46 kursi vip. Tiga pintu keluar yang bersebelahan denganlantai dua 

dari plaza semanggi. Area belakang panggung, difungsikan sebagai ruang 

tunggu artis, dua buah ruang ganti dan sebuah rest room. 

 

Gambar 2.53. Main Hall BS 

Sumber: www.balaisarbini.com 

Panggung dirancang secara khusus menggunakan bahan kayu yang 

terdiri dari tiga level dengan kapasitas 50 buah peralatan profesional orkestra 

dan 30 choir delam sekali pertunjukan. 

 

Gambar 2.54. Stage BS 

Sumber: www.balaisarbini.com 
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BAB III 

TINJAUAN LOKASI 

 

3.1. TINJAUAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

3.1.1. Wilayah Administratif Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

Daerah Istimewa Yogyakarta atau biasa kita menyebutnya DIY 

merupakan salah satu propinsi yang ada diIndonesia, DIY sendiri terletak 

antara 70 33’ LS–80 12’ LS and 1100 00’ BT – 1100 5’ BT. Tercatat memiliki 

luas 3.185,80 km2. 

 

Gambar 3.1. Peta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

Sumber: www.google.com, 2016 

 
Daerah Istimewa Yogyakarta di bagian selatan di batasi lautan 

Indonesia, sedangkan bagian timur laut, tenggara, barat, barat laut dibatasi 

oleh wilayah Propinsi Jawa Tengah meliputi : Kabupaten Klaten di sebelah 

timur laut; Kabupaten Wonogiri di sebelah tenggara; Kabupaten Purworejo di 

sebelah barat; Kabupaten Magelang di sebelah barat laut. Ibukota dari DIY 

adalah Yogyakarta yang terletak ditengah-tengah propinsi DIY. Secara 

administratif Kota Yogyakarta berbatasan dengan,: 

a. Sebelah utara : Kabupaten Sleman 

b. Sebelah timur : Kabupaten Bantul dan Sleman 

c. Sebelah Selatan : Kabupaten Bantul 

d. Sebelah Barat : Kabupaten Bantul dan Sleman 
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Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki penduduk yang sangat banyak dan 

semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sensus penduduk saat ini tahun 2007 – 

2012 yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Data kependudukan dari Daerah 

Istimewa Yogyakarta sebagai berikut: 

Tabel 3.1. Tabel Data Kependudukan DIY Tahun 2007 – 2012 

Tahun/ Uraian Kabupaten/Kota / Regency/City 

Year Description Kulon- 
Bantul 

Gunung- 
Sleman 

Yogya 
DIY 

  progo kidul karta 

2007 
Jumlah/ 

384 326 872 866 675 359 1 035 032 391 821 3 359 404 
Total 

 % 11,44 25,98 20,1 30,81 11,66 100 

2008 
Jumlah/ 

385 937 886 061 675 471 1 054 751 390 783 3 393 003 
Total 

 % 11,37 26,11 19,91 31,09 11,52 100 

2009 
Jumlah/ 

387 493 899 312 675 474 1 074 673 389 685 3 426 637 
Total 

 % 11,31 26,24 19,71 31,36 11,37 100 

2010 
Jumlah/ 

388 869 911 503 675 382 1 093 110 388 627 3 457 491 
Total 

 % 11,25 26,36 19,53 31,62 11,24 100 

2011 
Jumlah 

390.207 921.263 677.998 1.107.304 390.553 3.487.325 
/Total 

 % 11,19 26,42 19,44 31,75 11,2 100 

2012*) 
Jumlah 

393.221 927.958 684.740 1.114.833 394.012 3.514.762 
/Total 

 % 11,19 26.40 19.48 31.72 11.21 100 

Sumber : www.yogyakarta.bps.go.id, 2016 

Sumber : Estimasi Penduduk berdasarkan SP 2010 

Source : Population Estimation base for The 2010 Population Cencus 

Ket./Note : *) Angka sementara/Preliminary figures 

 

3.1.2. Kondisi Fisik Daerah Istimewa Yogyakarta  

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai luas 3.185,80 km, 

terdiri dari 4 kabupaten dan 1 Kota, yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten 

Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten 

Kulonprogo. Sebagian besar wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta terletak 

pada ketinggian antara 100 – 499 m dari permukaan laut tercatat sebesar 

63,18%, ketinggian kurang dari 100 m sebesar 31,56%, ketinggain antara 500 

– 999 m sebesar 4,79% dan ketinggian di atas 1000 m sebesar 0,47%. Setiap 

kabupaten/kota mempunyai kondisi fisik yang berbeda sehingga potensi alam 

http://yogyakarta.bps.go.id/
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yang tersedia juga tidak sama. Perbedaan kondisi fisik ini ikut menentukan 

dalam rencana pengembangan daerah.  

Komponen fisiografi yang menyusun Propinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta terdiri dari 4 (empat) satuan fisiografis yaitu Satuan Pegunungan 

Selatan (Dataran Tinggi Karst) dengan ketinggian tempat berkisar antara     

150 - 700 m, Satuan Gunung api Merapi dengan ketinggian tempat berkisar 

antara 80 - 2.911 m, Satuan Dataran Rendah yang membentang antara 

Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulonprogo pada ketinggian 0 - 80 m, 

dan Pegunungan Kulonprogo dengan ketinggian hingga 572 m. 

Kondisi   topografi  di   DIY  beraneka  ragam,  mulai  dari   berbentuk   

dataran,   lereng pegunungan  serta daerah pantai. Secara topografi, DIY 

dapat dikelompokkan   menjadi empat satuan wilayah sebagai berikut: 

a. Satuan  Gunung  Merapi,  yang  terbentang  mulai  dari  kerucut  gunung  

berapi  hingga dataran  fluvial  gunung berapi termasuk juga bentang  

lahan vulkanik,  meliputi  Steman, Kota  Vogyakarta  dan  sebagian  

Bantu!.  Daerah  kerucut  dan  lereng  gunung   berapi merupakan daerah 

hutan lindung sebagai kawasan resapan air daerah bawahan. Satuan 

bentang alam  ini  terletak di Steman  bagian utara. Gunung  Merapi yang  

merupakan gunung berapi aktif dengan karakteristik  khusus, mempunyai  

daya tarik  sebagai  obyek penelitlan, pendidikan, dan pariwisata; 

b. Satuan   Pegunungan   Selatan   atau   Pegunungan   Seribu,   yang  

terletak  di   wilayah Gunungkidul, merupakan kawasan perbukitan batu 

gamping  (limestone) dan bentang alam  karst  yang  tandus  dan   

kekurangan  air  permukaan,  dengan   bagian  tengah merupakan  

cekungan Wonosari (Wonosari Basin) yang telah mengalami 

pengangkatan secara tektonik sehingga terbentuk menjadi Plato 

Wonosari (dataran tinggi Wonosari). Satuan ini merupakan bentang alam 

hasil proses solusional (pelarutan), dengan bahan induk batu gamping  

dan mempunyai  karakteristik lapisan tanah dangkal dan vegetasi 

penutup sangat jarang; 

c. Satuan Pegunungan Kulon Progo, yang terletak di Kulon Progo bagian 

utara, merupakan bentang  lahan  struktural  denudasional  dengan  

topografi  berbukit,  kemiringan  lereng cu ram dan potensi air tanah kecil; 

d. Satuan Dataran Rendah,  merupakan bentang lahan fluvial (hasil proses 

pengendapan sungai) yang didominasi  oleh dataran aluvial, 

membentang di bagian selatan DIY, mulai dari Kulon Progo sampai Bantul 
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yang berbatasan dengan Pegunungan Seribu. Satuan ini merupakan 

daerah yang subur. Termasuk dalam satuan  ini adalah bentang lahan  

marin dan eolin yang belum  didayagunakan,  merupakan wilayah  pantai 

yang terbentang dari Kulon Progo sampai Bantu!. Khusus bentang lahan 

marin dan eolin di Parangtritis Bantu I, yang terkenal dengan gumuk 

pasirnya, merupakan laboratorium alam untuk kajian bentang alam 

pantai. 

 

3.1.3. Pola Penggunaan Lahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

Pola penggunaan lahan Daerah Istimewa Yogyakarta diatur dalam 

RTRWP (Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 

arah Berdasarkan peraturan Rencana Tata Ruang dan Wilayah DIY, arah 

pengembangan wilayah DIY secara garis besar diterapkan sebagai berikut: 

a. Kota Yogyakarta, 

diarahkan berfungsi secara mantap sebagai pusat pemerintahan, 

perdagangan, industri, perusahaan, kerajinan, pendidikan, dan 

pengembangan wisata. 

b. Kabupaten Sleman, 

diarahkan sebagai daerah pertanian tanaman pangan, tanaman 

perdagangan dan hortikultura serta pengembangan pendidikan, industri, 

dan pariwisata. 

c. Kabupaten Bantul, 

diarahkan sebagai daerah pertanian, perdagangan, dan pariwisata. 

d. Kabupaten Gunungkidul, 

diarahkan sebagai daerah pertanian, pengembangan, tenaga kerja, 

tanaman, perdagangan, peternakan, dan kerajinan. 

e. Kabupaten Kulon Progo, 

diarahkan sebagai daerah pertanian, perdagangan, dan hortikultura, 

pertambangan, pariwisata dan industri. 

 

3.2. TINJAUAN KOTA YOGYAKARTA 

3.2.1. Rencana Tata Ruang dan Zonasi Kota Yogyakarta 

a. Bagian Wilayah Perkotaan Kota Yogyakarta 

Menurut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 

Tentang Rencana Detail Tata Ruang DAN Peraturan Zonasi Kota 

Yogyakarta 2015 – 2035, menyatakan bahwa,: 
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1) Pasal 7 

Kota Yogyakarta merupakansatu kesatuan BWP yang dibagi menjadi 

14 (empat belas) Sub BWP yang merupakan wilayah kecamatan dan 

45 (empat puluh lima) blok yang merupakan wilayah kelurahan, terdiri 

atas: 

a) Sub BWP A Danurejan dengan luas lebih kurang 47 Ha (empat 

puluh tujuh hektar) terdiri atas Blok A1 Tegalpanggung, Blok A2 

Suryatmajan dan Blok A3 Bausasran;  

b) Sub BWP B Gedongtengen dengan luas lebih kurang 96Ha 

(sembilan puluh enam hektar) terdiri atas Blok B1 Sosromenduran 

dan Blok B2 Pringgokusuman;  

c) Sub BWP C Gondokusuman dengan luas lebih kurang 399 Ha 

(tiga ratus sembilan puluh sembilan hektar) terdiri atas Blok C1 

Terban, Blok C2 Kotabaru, Blok C3 Baciro, Blok C4 Klitren dan 

Blok C5 Demangan;  

d) Sub BWP D Gondomanan dengan luas lebih kurang 112 Ha 

(seratus dua belas hektar) terdiri atas Blok D1 Prawirodirjan dan 

Blok D2 Ngupasan;  

e) Sub BWP E Jetis dengan luas lebih kurang 170 Ha (seratus tujuh 

puluh hektar) terdiri atas Blok E1 Cokrodiningratan, Blok E2 

Bumijo dan Blok E3 Gowongan;  

f) Sub BWP F Kotagede dengan luas lebih kurang 307 Ha (tiga ratus 

tujuh hektar) terdiri atas Blok F1 Rejowinangun, Blok F2 Prenggan 

dan Blok F3 Purbayan;  

g) Sub BWP G Kraton dengan luas lebih kurang 140 Ha (seratus 

empat puluh hektar) terdiri atas Blok G1 Patehan, Blok G2 

Panembahan dan Blok G3 Kadipaten;  

h) Sub BWP H Mantrijeron dengan luas lebih kurang 261 Ha (dua 

ratus enam puluh satu hektar) terdiri atas Blok H1 

Suryodiningratan, Blok H2 Gedongkiwo dan Blok H3Mantrijeron;  

i) Sub BWP I Mergangsan dengan luas lebih kurang 231 Ha (dua 

ratus tiga puluh satu hektar) terdiri atas Blok I1 Brontokusuman, 

Blok I2 Keparakan dan Blok I3 Wirogunan;  

j) Sub BWP J Ngampilan dengan luas lebih kurang82 Ha (delapan 

puluh dua hektar) terdiri atas Blok J1 Notoprajan dan Blok J2 

Ngampilan;  
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k) Sub BWP K Pakualaman dengan luas lebih kurang 63 Ha (enam 

puluh tiga hektar) terdiri atas Blok K1 Purwokinanti dan Blok K2 

Gunungketur  

l) Sub BWP L Tegalrejo dengan luas lebih kurang 291 Ha (dua ratus 

sembilan puluh satu hektar) terdiri atas Blok L1 Bener, Blok L2 

Karangwaru, Blok L3 Kricak dan Blok L4Tegalrejo;  

m) Sub BWP M Umbulharjo dengan luas lebih kurang 812 (delapan 

ratus dua belas hektar) terdiri atas Blok M1 Pandeyan, Blok 

M2Warungboto, Blok M3Sorosutan, Blok M4Tahunan, Blok M5 

Muja-muju, Blok M6 Semaki, Blok M7 Giwangan;  

n) Sub BWP N Wirobrajan dengan luas lebih kurang 176 Ha (seratus 

tujuh puluh enam hektar) terdiri atas Blok N1 Patangpuluhan, Blok 

N2Wirobrajan dan Blok N3Pakuncen.  
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Gambar 3.2. Peta Bagian Wilayah Perkotaan Kota Yogyakarta 2015-2035 

Sumber: Peraturan Daerah Kota Yogyakarta, www.hukum.jogjakota.go.id 

http://www.hukum.jogjakota.go.id/
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b. Rencana Pola Ruang Kota Yogyakarta 

Rencana pola ruang Kota Yogyakarta telah ditetapkan pada 

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang 

Rencana Detail Tata Ruang DAN Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta 

2015 – 2035, pasal 9 yang mengatakan bahwa, rencana pola ruang 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b terdiri dari Zona Lindung 

dan Zona Budidaya. Dari hal diatas dapat dimaksudkan bahwa rencana 

pola tata ruang kota Yogyakarta terdapat dua zona yang dijelaskan 

sebagai berikut: 

1) Zona Lindung, Pasal 10  

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, 

meliputi:  

a) ZonaCagar Budaya(SC);  

b) Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota; dan  

c) Zona Perlindungan Setempat (PS). 

2) Zona Budidaya, Pasal 14  

Zona budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf 

b, terdiri dari :  

a) Zona perumahan (R);  

b) Zona perdagangan dan jasa (K);  

c) Zona perkantoran (KT);  

d) Zona sarana pelayanan umum (SPU);  

e) Zona industri (I); dan  

f) Zona peruntukan lain (PL). 
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Gambar 3.3. Peta Peruntukan Blok Kota Yogyakarta 2015-2035 
Sumber: Peraturan Daerah Kota Yogyakarta, www.hukum.jogjakota.go.id 

http://www.hukum.jogjakota.go.id/
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Zona Ruang yang akan digunakan sebagi peruntukan site merupakan 

zona peruntukan lain dan pelayanan umum,  yang fungsinya disebutkan 

dalam pasal 18  dan pasal 20 , yaitu sebagai berikut: 

a. Pasal 18 Zona Sarana Pelayanan Umum 

1) Zona sarana pelayanan umum (SPU) sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 14ayat (1) huruf d, terdiri dari:  

a) Subzona sarana pendidikan (SPU-1);  

b) Subzona sarana transportasi (SPU-2);  

c) Subzona sarana kesehatan (SPU-3); dan  

d) Subzona sarana olah raga dan rekreasi (SPU-4). 

2) Subzona sarana pendidikan (SPU-1) sebagaimana dimaksud pasa ayat 

(1) huruf b, ditetapkan seluas kurang lebih106 Ha (seratus enam hektar) 

terdiri dari :  

a) Sub BWP E Jetis, meliputi: Blok E2 Bumijo, Blok E1 

Cokrodiningratan dan Blok E3 Gowongan;  

b) Sub BWP L Tegalrejo, pada Blok L2 Karangwaru;  

c) Sub BWP I Mergangsan, meliputi: Blok I3 Wirogunan dan Blok I2 

Keparakan;  

d)  Sub BWP A Danurejan, pada Blok A1 Tegalpanggung;  

e) Sub BWP N Wirobrajan, meliputi: Blok N2 dan Blok N3 Pakuncen;  

f) Sub BWP H Mantrijeron, meliputi Blok H3 Mantrijeron dan Blok H1 

Suryodiningratan;  

g) Sub BWP G Kraton, pada Blok G3 Kadipaten;  

h) Sub BWP B Gedongtengen pada Blok B1 Sosromenduran;  

i) Sub BWP C Gondokusuman,meliputi: Blok C3 Baciro, Blok C4 

Klitren, Blok C2 Kotabaru dan Blok C1 Terban;  

j) Sub BWP D Gondomanan, pada Blok D2 Ngupasan;  

k) Sub BWP J Ngampilan, pada Blok J2 Ngampilan; dan  

l) Sub BWP M Umbulharjo, meliputi, Blok M1 Pandeyan, Blok M2 

Warungboto,Blok M3  

m) Sorosutan, Blok M4 Tahunan,Blok M5 Muja-muju danBlok M6 

Semaki. 

3) Subzona sarana transportasi (SPU-2) sebagaimana dimaksud pasa 

ayat (1) huruf b, ditetapkan seluas kurang lebih 42,5hektar terdiri dari :  

a) Terminal Penumpang tipe A , di Sub BWP M Umbulharjo pada Blok 

M7 Giwangan;  
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b) Stasiun Kereta Api Lempuyangan di Sub BWP A Danurejan, 

meliputi: Blok A3 Bausasran dan Blok A1 Tegalpanggung, sebagian 

di Sub BWP C Gondokusuman, meliputi: Blok C3 Baciro, Blok C4 

Klitren danBlok C5 Demangan; dan  

c) Stasiun Kereta Api Tugu, di Sub BWP B Gedongtengen meliputi: 

Blok B2 Pringgokusuman dan Blok B1 Sosromenduran. 

4) Subzona sarana kesehatan (SPU-3) sebagaimana dimaksud pasa ayat 

(1) huruf c, ditetapkan seluas kurang lebih 23 Ha (dua puluh tiga 

hektar)terdiri dari:  

a) Sub BWP C Gondokusuman, meliputi:Blok C1 Terban, Blok C2 

Kotabaru dan Blok C3 Baciro;  

b) Sub BWP D Gondomanan pada Blok D2 Ngupasan;  

c) Sub BWP J Ngampilan pada Blok J2 Ngampilan; dan  

d) Sub BWP M Umbulharjo , meliputi: Blok M1 Pandeyan dan Blok M3 

Sorosutan. 

5) Subzona sarana olah raga dan rekreasi (SPU-4) sebagaimana 

dimaksud pasa ayat (1) huruf d, ditetapkan seluas kurang lebih 21,5 Ha 

(dua puluh satu setengah hektar)terdiri dari:  

a) Stadion Mandala Krida, Gedung Olah Raga Amongrogo dan 

beberapa sarana olah raga lainnya di Sub BWP M Umbulharjo, 

meliputi:Blok M3 Sorosutan,Blok M6 Semakidan Blok M7 

Giwangan; dan  

b) Stadion Kridosono di Sub BWP C Gondokusuman pada Blok C2 

Kotabaru.  

6) Sebaran zona dan subzonaSarana Pelayanan Umum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Peruntukan 

Blok dengan ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah ini. 

b. Pasal 20 Zona Peruntukan Lain 

1) Zona Peruntukan Lain (PL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 

(1) huruf f berupa subzona pariwisata (PL)ditetapkan seluas kurang 

lebih 116,75 Ha (seratus enam belaskoma tujuh puluh lima hektar). 

2) Pengembangan subzona pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) meliputi :  
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a) Sub BWP G Kraton, meliputi:Blok G1 Patehan, Blok G2 

Panembahan danBlok G3 Kadipaten;  

b) Sub BWP K Pakualaman, meliputi:Blok K1 Purwokinanti dan Blok 

K2 Gunungketur;  

c) Sub BWP F Kotagede, meliputi: Blok F2 Prenggan dan Blok F3 

Purbayan;  

d) Sub BWP H Mantrijeron pada Blok H2 Gedongkiwo; dan  

e) Sub BWP J Ngampilan pada Blok J1 Notoprajan.  

3) Sebaran zona dan subzona Pariwisata sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Peruntukan Blok dengan 

ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

3.2.2. Peraturan Bangunan Setempat 

a. Ketinggian bangunan ditentukan berdasarkan penetapan Koefisien Dasar 

Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB). Koefisien Dasar 

Bangunan merupakan maksismum perbandingan luas lahan yang 

tertutup bangunan dalam tiap petak peruntukan. Sedangkan KLB adalah 

prosentase luas lantai total bangunan yang terbangun pada lahan yang 

ada. KLB berkaitan dengan pengaturan rencana jumlah lantai bangunan 

yang diijinkan dalam suatu lahan. Menurut Peraturan Daerah Kota 

Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung pasal 14, 

ditetapkan peraturan yang menyangkut KDB dan KLB Kota Yogyakarta 

sebagai berikut: 

1) Setiap bangunan gedung yang didirikan tidak boleh melebihi 

ketentuan maksimal kepadatan dan ketinggian yang ditetapkan dalam 

dokumen perencanaan kota. 

2) Perhitungan KDB dan KLB wajib memenuhi ketentuan sebagai 

berikut:  

a) Perhitungan luas lantai bangunan adalah jumlah luas lantai yang 

diperhitungkan sampai batas dinding terluar; 

b) Luas lantai ruangan beratap yang sisi-sisinya dibatasi oleh dinding 

yang tingginya lebih dari 1,2 m (satu koma dua) di atas lantai 

ruangan tersebut dihitung penuh 100 % (seratus per seratus); 

c) Luas lantai ruangan beratap yang bersifat terbuka atau yang sisi-

sisinya dibatasi oleh dinding tidak lebih dari 1,2 m (satu koma dua) 
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di atas lantai ruangan dihitung 50 % (limapuluh per seratus), 

selama tidak melebihi 10 % (sepuluh per seratus) dari luas denah 

yang diperhitungkan; 

d) Overstek atap (konsul/tritisan) yang melebihi lebar 1,5 m (satu 

koma lima) maka luas mendatar overstek atap tersebut dianggap 

sebagai luas lantai denah penuh 100 % (seratus per seratus); 

e) Luas lantai bangunan yang diperhitungkan untuk parkir tidak 

diperhitungkan dalam perhitungan KLB, asal tidak melebihi 50 % 

(lima puluh per seratus) dari KLB yang ditetapkan, selebihnya 

diperhitungkan 50 % (lima puluh per seratus) terhadap KLB dan 

tidak melebihi ketinggian yang ditetapkan dalam dokumen 

perencanaan kota; 

f) Ram dan tangga terbuka dihitung 50 % (lima puluh per seratus), 

selama tidak melebihi 10 % (sepuluh per seratus) dari luas lantai 

dasar yang diperkenankan; 

g) Dalam perhitungan KDB dan KLB, luas tapak yang diperhitungkan 

adalah yang dibelakang Garis Sepadan Pagar (GSP); 

h) Untuk pembangunan yang berskala kawasan (superblock), 

perhitungan KDB dan KLB adalah dihitung terhadap total seluruh 

lantai dasar bangunan, dan total keseluruhan luas lantai bangunan 

dalam kawasan tersebut terhadap total keseluruhan luas 

kawasan; 

i) Dalam perhitungan ketinggian bangunan, apabila jarak vertikal 

dari lantai penuh ke lantai penuh berikutnya lebih dari 5 m (lima 

meter), maka ketinggian bangunan tersebut dianggap sebagai dua 

lantai; 

j) Mezanin (lantai antara yang terdapat di dalam ruangan) yang 

luasnya melebihi 50 % (lima puluh per seratus) dari luas lantai 

dasar dianggap sebagai lantai penuh. 

b. Garis Sempadan Bangunan merupakan garis batas terluar dinding 

bangunan dengan jalan. Garis sempadan bangunan ditetapkan dalam 

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Bangunan Gedung pasal 15, sebagai berikut: 

1) Setiap bangunan gedung yang didirikan tidak boleh melanggar 

ketentuan minimal jarak bebas bangunan gedung yang ditetapkan 

dalam dokumen perencanaan kota. 
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2) Ketentuan Garis Sempadan terdiri dari GSB, Garis Sempadan Pagar, 

Garis Sempadan Konsul/Kantilever/Balkon, Garis Sempadan 

Sungai/Saluran, Garis Sempadan Jaringan Umum. 

3) Ketentuan jarak bebas bangunan gedung ditetapkan dalam bentuk: 

a) garis sempadan bangunan gedung dengan as jalan dan atau tepi 

sungai; dan 

b) jarak antara bangunan gedung dengan batas-batas persil, jarak 

antar bangunan gedung dan jarak antara tepi rencana jalan 

dengan pagar halaman yang diizinkan pada lokasi yang 

bersangkutan diberlakukan setiap persil. 

4) Penetapan garis sempadan bangunan gedung dengan tepi jalan, tepi 

sungai, jalan kereta api, dan/atau jaringan tegangan tinggi didasarkan 

pada pertimbangan keselamatan dan kesehatan. 

5) Penetapan jarak antara bangunan gedung dengan batas-batas persil, 

dan jarak antara as jalan dan pagar halaman yang diizinkan pada 

lokasi yang bersangkutan harus didasarkan pada pertimbangan 

keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. 

6) Penetapan jarak bebas bangunan gedung atau bagian bangunan 

gedung yang dibangun di bawah permukaan tanah didasarkan pada 

jaringan utilitas umum yang ada atau yang akan dibangun. 

7) Garis sempadan ditetapkan berdasarkan fungsi bangunan. 

8) Dalam hal garis sempadan pagar dan garis sempadan bangunan 

berimpit (GSB sama dengan nol), maka bagian muka bangunan harus 

ditempatkan pada garis tersebut. 

c. Persayaratan Arsitektur Bangunan ini merupakan persyaratan yang 

tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 

2012 tentang Bangunan Gedung pasal 17- 20, disebutkan sebagai 

berikut: 

1) Pasal 17, Persyaratan arsitektur bangunan gedung sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 12 meliputi persyaratan penampilan bangunan, 

tata ruang dalam, keseimbangan, keserasian dan keselarasan 

bangunan gedung dengan lingkungannya, serta pertimbangan adanya 

keseimbangan antara nilainilai sosial budaya Daerah terhadap 

penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa. 

 

 



Proyek Ahkir Arsitektur UNNES 

  

 
Pusat Pergelaran Kesenian dan Kebudayaan di Yogyakarta 70 

   

2) Pasal 18,  

(a) Penampilan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 17 harus dirancang dengan mempertimbangkan kaidah-

kaidah estetika bentuk, karakteristik arsitektur dan lingkungan 

sekitarnya sesuai dengan ketentuan tata ruang. 

(b) Penampilan bangunan gedung di kawasan cagar budaya harus 

dirancang dengan mempertimbangkan kaidah pelestarian. 

(c) Penampilan bangunan gedung yang didirikan berdampingan 

dengan bangunan gedung yang dilestarikan, harus dirancang 

dengan mempertimbangkan kaidah estetika bentuk dan 

karakteristik dari arsitektur bangunan yang dilestarikan. 

(d) Penampilan bangunan gedung pemerintahan, fasilitas umum milik 

pemerintah dan bangunan umum non pemerintah wajib 

menambahkan unsur-unsur ornamen arsitektur lokal Yogyakarta 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

(e) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (4) adalah bangunan 

gedung cagar budaya atau bangunan gedung yang berada di 

kawasan cagar budaya. 

3) Pasal 19, 

(a) Tata ruang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib 

mempertimbangkan fungsi ruang, arsitektur bangunan gedung 

dan keandalan bangunan gedung. 

(b) Pertimbangan fungsi ruang diwujudkan dalam efisiensi tata ruang 

dalam dan efektivitas tata ruang dalam. 

(c) Pertimbangan arsitektur bangunan gedung diwujudkan dalam 

pemenuhan tata ruang dalam terhadap kaidah-kaidah arsitektur 

bangunan gedung secara keseluruhan. 

(d) Pertimbangan keandalan bangunan gedung diwujudkan dalam 

pemenuhan persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan 

dan kemudahan tata ruang dalam. 

4) Pasal 20, 

(a) Keseimbangan, keserasian dan keselarasan bangunan gedung 

dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud Pasal 17 harus 

mempertimbangkan terciptanya ruang luar bangunan gedung dan 

ruang terbuka hijau yang seimbang, serasi dan selaras dengan 

lingkungannya. 
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(b) Ruang luar bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), disesuaikan dengan Koofisisen Dasar Bangunan (KDB) yang 

berlaku. 

(c) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib 

disediakan dengan memanfaatkan ruang terbuka dari luas 

lahan/persil setelah dikurangi luas dasar bangunan sesuai dengan 

Koefisien Dasar Bangunan (KDB). 

(d) Ruang luar bangunan gedung dan ruang terbuka hijau diwujudkan 

dalam pemenuhan persyaratan daerah resapan, penghijauan, 

akses penyelamatan, sirkulasi kendaraan dan manusia serta 

terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana di luar bangunan 

gedung. 

(e) Penyediaan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. 

 

3.2.3. Ketentuan Khusus Peraturan Daerah Kota Yogyakarta 

a. Setiap bangunan yang berada di dalam subzona rawan bencana 

banjir/luapan air sungai: 

1) Konstruksi bangunan harus mengikuti standar bangunan tahan banjir 

(sesuai aturan teknis atau peraturan daerah). 

2) KDH harus ditambahkan 10% dari yang ditetapkan. 

3) Lantai bangunan harus lebih tinggi dari permukaan tanah di daerah 

rawan banjir. 

4) Menerapkan model bangunan panggung disertai dengan 

rekayasa teknologi. 

5) Sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan 

harus dapat menampung debit air sebesar 1 m3/s, 

6) Bangunan dilengkapi dengan sumur resapan. 

7) Penyelamatan bangunan cagar budaya yang berada di daerah rawan 

banjir melalui rekayasa teknologi namun tidak merubah nilai cagar 

budaya. 

b. Untuk zona yang termasuk subzona rawan bencana gempa bumi dan 

letusan gunung berapi wajib mengikuti ketentuan-ketentuan dalam 
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beberapa peraturan yang terkait dengan perizinan pemanfaatan ruang, 

berlaku pula dalam perizinan pemanfaatan ruang pada kawasan rawan 

letusan gunung berapi dan kawasan rawan gempa bumi selama 

peraturan tersebut masih berlaku (belum dicabut), namun sesuai 

dengan amanat Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang harus ditambah dengan ketentuan bahwa izin-izin tersebut harus 

sesuai dengan rencana tata ruangnya. Izin-izin tersebut antara lain : 

1) Advice Planning. 

2) Izin Pemanfaatan Ruang. 

3) Persyaratan Amplop Ruang dan Kualitas Ruang. 

4) Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 

5) Mendapatkan Sertifikasi Laik Fungsi (SLF), jika sudah 

diberlakukan 

6) Izin Undang Undang Gangguan (UUG) atau HO. 

7) Izin Tempat Usaha. 

8) Izin Penambangan Bahan Galian Golongan C. 

9) Izin Reklame, dll.  

c. Rencana ketinggian bangunan (TB) pada pola ruang yang melebihi 

ketentuan di luar Kawasan Lindung harus mendapat rekomendasi dari: 

1) Walikota Yogyakarta untuk TB sampai dengan 32 (tiga puluh dua) 

meter, 

2) Walikota Yogyakarta dan Komandan Lapangan Udara Adisutjipto 

untuk TB diatas 32 (tiga puluh dua) meter, dan 

3) Ketentuan TB diberlakukan ketentuan pandangan bebas (sky line) 

dengan sudut 45º (empat puluh lima derajat) dari Rumija di 

seberangnya. 

d. Dalam memberikan ketentuan penetapan pola ruang, zonasi, TB, KLB 

dan KDB, secara khusus: 

1) apabila batas persil sebagian berada di luar batas pada 

ketentuan peta rencana pola ruang dan GSB dalam Lampiran 

IIIA sampai dengan Lampiran IIIN Peraturan Daerah ini, maka 
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pengaturan penetapan ruas atau blok mengikuti orientasi 

bangunan. 

2) apabila batas persil berada di antara dua atau lebih pada 

ketentuan peta rencana pola ruang dan GSB dalam Lampiran 

IIIA sampai dengan Lampiran IIIN Peraturan Daerah ini, maka 

pengaturan penetapan ruas atau blok mengikuti orientasi 

bangunan. 

3) Persilangan jalan (perempatan dan pertigaan jalan) dan 

belokan bidang terdepan bangunan tidak boleh melebihi 

pandangan bebas kendaraan yang dihitung berdasarkan 

kecepatan kendaraan dan jari-jari persilangan/belokan yang 

ada. 

e. Penetapan klasifikasi intensitas pemanfaatan ruang Kota 

Yogyakarta (pada tabel di bawah) dengan ketentuan 

pelaksananya sebagai berikut: 

1) Penetapan pemanfaatan ruang sesuai zona peruntukan 

ruang ditentukan berdasarkan hirarki intensitas pemanfaatan 

ruang dari klasifikasi sangat tinggi hingga rendah; 

2) Pemanfaatan ruang klasifikasi hirarki bawah dapat menempati 

pemanfaatan ruang pada hirarki atasnya dan mengikuti 

ketentuan zonasinya; 

3) Pemanfaatan ruang kegiatan perumahan dapat menempati 

klasifikasi hirarki pemanfaatan ruang atasnya. 

Tabel 3.2. Ketentuan Ketinggian Bangunan Kota Yogyakarta 

NO
. 

KLASIFIKAS
I 

ZONA 
PEMANFAATA

N RUANG 

SKALA 
PELAYANA

N 

KETINGGIA
N 

BANGUNAN 

1. Sangat Tinggi  Perdagangan 
dan Jasa 

Regional  ≤ 32 m 

  Industri Kecil 
dan Rumah 
Tangga 

Regional dan 
Lokal 

≤ 16 m 

2. Tinggi Perdagangan 
dan Jasa 

Regional dan 
Lokal 

≤ 24 m 

  Pariwisata Regional dan 
Lokal 

≤ 12 m 

3. Agak Tinggi Pendidikan Regional dan 
Lokal 

≤ 24 m 
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NO
. 

KLASIFIKAS
I 

ZONA 
PEMANFAATA

N RUANG 

SKALA 
PELAYANA

N 

KETINGGIA
N 

BANGUNAN 

  Transportasi Regional dan 
Lokal 

≤ 24 m 

  Kesehatan Regional dan 
Lokal 

≤ 24 m 

  Perkantoran Regional dan 
Lokal 

≤ 24 m 

  Rekreasi dan QR Regional dan 
Lokal 

≤ 24 m 

4. Sedang  Perumahan Lokal ≤ 20 m 

5. Rendah Ruang Terbuka 
Hijau 

- ≤ 8 m 

  Cagar Budaya - ≤ 12 m 

Sumber: Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015 - 2035 

 

3.2.4. Potensi Kota Yogyakarta 

DIY mempunyai beragam potensi budaya, baik budaya yang tangible 

(fisik) maupun yang intangible (non fisik). Potensi budaya yang tangible antara 

lain kawasan cagar budaya, dan benda cagar budaya sedangkan potensi 

budaya yang intangible seperti gagasan, sistem nilai atau norma, karya seni, 

sistem sosial atau perilaku sosial yang ada dalam masyarakat. Pertumbuhan 

wisatawan ke Yogyakarta semakin tahun pun, semakin naik secara signifikan.  

Tabel 3.3 Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan ke DIY Tahun 2009 - 2013 

Tahun Wisatawan 

Mancanegara 

Pertumbu

han (%) 

Wisatawa

n 

Nusantara 

Pertum

buhan 

(%) 

Wisatawan 

Mancanegara 

dan Nusantara 

Pertumbu

han (%) 

2010 152.843 9,57 1.304.137 1,37 1.456.980 2,17 

2011 169.565 10,94 1.438.129 10,27 1.607.694 10,34 

2012 197.751 16,62 2.162.422 50,36 2.360.173 46,80 

2013 235.893 19,29 2.602.074 20,33 2.837.967 20,24 

2014 254.213 7,77 3.091.967 18,83 3.346.180 17,91 

Sumber: Dinas Pariwisata DIY, www.visitingjogja.jogjaprov.go.id 

Jumlah Obyek wisata Museum di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 

2014 yang meliputi obyek wisata alam, obyek wisata budaya, dan desa/ 

kampung wisata adalah sebanyak 132 obyek wisata. Keseluruhan kunjungan 

wisatawan mancanegara ke obyek –obyek wisata tersebut sebanyak 572.617 

orang, sedangkan wisatawan nusantara mencapai 16.774.235 orang, 

sehingga totalnya mencapai 16.744.235 orang (Dinas Pariwisata DIY, 

www.visitingjogja.jogjaprov.go.id). 
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3.3. PEMILIHAN TAPAK 

Dalam pemilihan wilayah Pusat Pergelaran Kesenian dan Kebudayaan di 

Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat berbagai kelebihan dari kota lain, karena derah 

yang memiliki kesenian dan kebudayaan kental di Jawa adalah di Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Berbagai kebudayaan dan  kesenian sangat lekat dalam kehidupan 

sehari-hari masyarakat Yogyakarta. Banyaknya wisatawan domestik dan 

mancanegara yang datang ke Yogyakarta menjadi poin penting untuk menjadi tempat 

wisata yang sekaligus menjadi tempat kesenian dan kebudayaan. 

 

Gambar 3.4. Taman Budaya Yogyakarta 
Sumber: Survei, 2016 

3.3.1. Kriteria Penentuan Lokasi 

Pemilihan lokasi untuk Pusat Pergelaran Kesenian dan Kebudayaan di 

Yogyakarta berdasarkan peruntukan tata guna lahan untuk kawasan sarana 

olahraga dan rekreasi, perdagangan dan jasa, perumahan, dan pariwisata. 

Kriteria penentuan dalam melakukan pendekatan pemilihan lokasi parameter 

kriteria yang digunakan adalah: 

a. Kesesuian dengan tata guna lahan dan  kedekatan lokasi dengan fasilitas 

kota lainnya serta sarana dan prasarana kota serta jaringan utilitas yang 

memadai. 

b. Mempunyai potensi adanya area pariwisata dan kesenian yang dekat 

dengan wilayah lokasi sehingga menjadikan suatu kesatuan tema. 

c. Aksesibilitas, kemudahan pencapaian lokasi perencanaa yang berada di 

keramaian aktifitas kehidupan sehari – hari masyarakat dari jalan utama 

(arteri primer maupun sekunder) yang menjadi faktor penting dalam 

menarik perhatian pengunjung dan masyarakat umumnya. 

d. View, pemandangan alam yang dapat memberi nilai lebih pada lokasi 

perencanaan berupa pengalaman visual. 

e. Lebih mengutamakan tapak kosong dibandingkan tapak yang terdapat 

bangunannya sehingga bukan merupakan tapak buatan. 
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3.3.2. Lokasi Sesuai 

Berdasarkan point – pointyang menjadi kriteria penentuan lokasi sesuai, maka 

dapat diruncingkan kedalam bagian wilayah perkotaan (BWP) mengacu pada 

rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi kota yogyakarta tahun 2015 – 

2035, yaitu peta bagian wilayah perkotaan kota yogyakarta, maka lokasi tapak 

yang sesuai tepat berada di BWP M dan I dengan pemilihan lokasi sesuai yaitu 

di bagian: 

a. Sub BWP I Mergangsan dengan luas lebih kurang 231 Ha (dua ratus tiga 

puluh satu hektar) terdiri atas Blok I1 Brontokusuman, Blok I2 Keparakan 

dan Blok I3 Wirogunan; merupakan sub kawasan pendidikan, 

permukiman, dan perdagangan dan jasa. 

b. Sub BWP M Umbulharjo dengan luas lebih kurang 812 (delapan ratus dua 

belas hektar) terdiri atas Blok M1 Pandeyan, Blok M2Warungboto, Blok 

M3Sorosutan, Blok M4Tahunan, Blok M5 Muja-muju, Blok M6 Semaki, 

Blok M7 Giwangan; merupakan sub kawasan olahraga dan rekreasi, 

permukiman, dan perdagangan dan jasa. 

 

3.3.3. Kriteria Site 

Kriteria penentuan dalam melakukan pemilihan site, lebih difokuskan pada 

poin utama parameter kriteria yang digunakan adalah: 

a. Kesesuian dengan tata guna lahan dan  kedekatan lokasi dengan 

fasilitas kota lainnya serta sarana dan prasarana kota serta jaringan 

utilitas yang memadai.    Nilai 5 dan bobot 20 

b. Mempunyai potensi adanya area pariwisata dan kesenian yang dekat 

dengan wilayah lokasi sehingga menjadikan suatu kesatuan tema. 

Nilai 5 dan bobot 20 

c. Aksesibilitas, kemudahan pencapaian lokasi perencanaan yang 

berada di keramaian aktifitas kehidupan sehari – hari masyarakat dari 

jalan utama (arteri primer maupun sekunder) yang menjadi faktor 

penting dalam menarik perhatian pengunjung dan masyarakat 

umumnya serta memiliki lebar jalan utama ≥ 8 m.   

       Nilai 5 dan bobot 15 

d. View, pemandangan alam yang dapat memberi nilai lebih pada lokasi 

perencanaan berupa pengalaman visual  Nilai 5 dan bobot 10 
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e. Lebih mengutamakan tapak kosong dibandingkan tapak yang terdapat 

bangunannya sehingga bukan merupakan tapak buatan.   

       Nilai 5 dan bobot 10 

 

3.3.4. Alternatif Site 

Berdasarkan analisis kriteria yang telah disebutkan diambil lima 

alternatif site yang mempunyai potensi-potensi yang sesuai dengan kriteria 

lokasi yang kemudian dilakukan pembobotan atau skoring sesuai dengan 

kriteria.  

a. Alternatif Site 1 

Mengacu pada rencana detail tata ruang dan zonasi kota yogyakarta 

2015 – 2035, alternatif site berada di BWP M, pada sub bwp M6, masuk 

dalam klasifikasi kawasan perdagangan dan jasa, dan permukiman. Site ini 

memiliki luas 5,77 Ha. Batas dari site ini, sebagai berikut: 

1) Timur : Perumahan dan Jl. Lingkungan 

2) Selatan : Jl. Kenari 

3) Barat : Perumahan dan Jl. Cantel 

4) Utara : Perumahan dan Jl. Sanggrahan 

 
Gambar 3.5. Foto Satelit Alternatif Site 1 

Sumber: Google Earth,2016 
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Gambar 3.6. Foto Eksisting Alternatif Site 1 

Sumber: Google Earth,2016 

 

Sesuai dengan kriteria site, maka dapat ditentukan pemilihan lokasi 

Pusat Pergelaran Kesenian dan Kebudayaan di Yogyakarta, sebagai 

berikut: 

Tabel 3.4. Tabel Analisis Site Alternatif 1 

KRITERIA KETERANGAN NILAI 

Tata Guna Lahan & Infrastruktur 

Tata guna lahan Kawasan perdagangan dan jasa; dan 

permukiman padat 5 

Infrastruktur Memadai 

Potensi Site 

Potensi pariwisata 

dan kesenian 

Merupakan site yang berdekatan dengan 

stadion mandala krida dan gor among rogo, 

sehingga memiliki jumlah kunjungan yang 

tinggi  

5 

Aksesibilitas 

Mudah pencapaian Mudah pencapaiannya. 

Site berdekatan dengan stadion mandala 

krida. 

5 

Berada dekat jalan 

arteri maupun 

sekunder 

Site berada di pinggir jalan sekunder, yaitu Jl. 

Kenari 

Lebar jalan ≥ 8 m Lebar jalan 8 m 
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KRITERIA KETERANGAN NILAI 

 

View 

Mengutamakan 

Pemandangan Alam 

Tidak memiliki pemandangan alam. Site 

berdekatan dengan stadion mandala krida dan 

gor among rogo 

4 

Kondisi Fisik Site 

Mengutamakan site 

belum terbangun 

gedung 

Tanah belum terbangun gedung 

5 

Sumber: Analisis, 2016  

b. Alternatif Site 2 

Area site 2 terletak di Jl. Gayam, sama dengan site1. Site altenatif 2 

memiliki luas 3,97 Ha. Site ini diperuntukan untuk sarana olahraga dan 

rekreasi sesuai dengan rencana detail tata ruang kota Yogyakarta. Batas dari 

site sebagai berikut: 

1) Timur : Perumahan 

2) Selatan : Jl. Kenari 

3) Barat : Perumahan  

4) Utara : Perumahan  

 

Gambar 3.7. Foto Satelit Alternatif Site 2 

Sumber: Google Earth, 2016 
 

  



Proyek Ahkir Arsitektur UNNES 

  

 
Pusat Pergelaran Kesenian dan Kebudayaan di Yogyakarta 80 

   

  
 

Gambar 3.8. Foto Eksisting Alternatif Site 2 
Sumber: Google Earth, 2016 

Sesuai dengan kriteria site, maka dapat ditentukan pemilihan lokasi 

Pusat Pergelaran Kesenian dan Kebudayaan di Yogyakarta, sebagai 

berikut: 

Tabel 3.5. Tabel Analisis Site Alternatif 2 

KRITERIA KETERANGAN NILAI 

Tata Guna Lahan & Infrastruktur 

Tata guna lahan Kawasan olahraga dan rekreasi 
5 

Infrastruktur memadai 

Potensi Site 

Potensi pariwisata 

dan kesenian 

Merupakan site yang berdekatan dengan 

stadion mandala krida sehingga memiliki 

jumlah kunjungan yang tinggi 

5 

Aksesibilitas 

Mudah pencapaian Mudah pencapaiannya. 

Site berdekatan dengan stadion mandala 

krida. 

5 Berada dekat jalan 

arteri maupun 

sekunder 

Site berada di pinggir jalan sekunder, yaitu Jl. 

Kenari 

Lebar jalan ≥ 8 m Lebar jalan 8 m 

View 

Mengutamakan 

Pemandangan Alam 

Tidak memiliki pemandangan alam. Site 

berdekatan dengan stadion mandala krida  
3 

Kondisi Fisik Site 

Mengutamakan site 

belum terbangun 

gedung 

Tanah sudah terbangun gedung 

4 

Sumber: Analisis, 2016 
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KRITERIA KETERANGAN NILAI 

 

c. Alternatif Site 3 

Area site alternatif 3 terletak di Jl. Brigjen Katamso Yogyakarta. 

Luas site 1,06 Ha dengan peruntukan sebagai perdagangan dan jasa, dan 

perumahan. Site memiliki batas sebagai berikut: 

1) Timur : Jl. Ireda 

2) Selatan : Bangunan Sanggar Panoramio 

3) Barat : Bangunan Umum 

4) Utara : Jl. Brigjen Katamso 

 
Gambar 3.9. Alternatif Site 3 
Sumber: Google Earth, 2016 

 

  

  

Gambar 3.10. Foto Eksisting Alternatif Site 3 

Sumber: Google Earth, 2016 
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Sesuai dengan kriteria site, maka dapat ditentukan pemilihan lokasi 

Pusat Pergelaran Kesenian dan Kebudayaan di Yogyakarta, sebagai 

berikut: 

 

Tabel 3.6. Tabel Analisis Site Alternatif 3 

KRITERIA KETERANGAN NILAI 

Tata Guna Lahan & Infrastruktur 

Tata guna lahan Kawasan perdagangan dan jasa; dan 

permukiman 5 

Infrastruktur memadai 

Potensi Site 

Potensi pariwisata 

dan kesenian 

Merupakan site yang berdekatan keraton 
5 

Aksesibilitas 

Mudah pencapaian Mudah pencapaiannya. 

Site berdekatan dengan stadion mandala 

krida. 

5 Berada dekat jalan 

arteri maupun 

sekunder 

Site berada di pinggir jalan sekunder 

Lebar jalan ≥ 8 m Lebar jalan 8 m 

View 

Mengutamakan 

Pemandangan Alam 

Tidak memiliki pemandangan alam.  
2 

Kondisi Fisik Site 

Mengutamakan site 

belum terbangun 

gedung 

Tanah sudah terbangun gedung 

4 

Sumber: Analisis, 2016 

 

3.3.5. Skoring Site 

Pemilihan site berdasarkan dari kriteria yang telah ditentukan dan 

dipertimbangkan dengan seksama dengan memberi nilai bobot yang sesuai 

dengan perhitungan yang ditetapkan. Berdasarkan dari perhitungan telah 

didapat hasil skoring, sebagai berikut: 

Tabel 3.7. Tabel Rekapitulasi Pemilihan Alternatif Site 

NO. KRITERIA BOBOT ALTERNATIF SITE 
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1  2  3  

N BXN N BXN N BXN 

1 Tata Guna Lahan 

& Infrastruktur 
20 5 100 5 100 5 100 

2 Potensi Site 20 5 100 5 100 5 100 

3 Aksesibilitas 20 5 100 5 100 5 100 

4 View 10 4 40 3 30 2 20 

5 Kondisi Fisik Site 10 5 50 4 40 4 40 

JUMLAH 390 370 360 

Sumber: Analisis, 2016 

Keterangan : 
B : Bobot 
N : Nilai 
Nilai 5 : sangat baik / sangat mudah 
Nilai 4 : baik / mudah 
Nilai 3 :cukup baik / cukup mudah 
Nilai 2 : kurang / agak susah 
Nilai 1 : sangat kurang / sangat susah 

 

3.3.6. Site Terpilih 

Setelah didapatkan skoring dari masing – masing alternatif site, maka 

dipilih site berdasarkan skor terbesar, yaitu alternatif site pertama.  

a. Lokasi  : Jl. Kenari, Yogyakarta 

b. Luas : 5,77 Ha 

c. Land use : perdagangan dan jasa; dan permukiman 

Potensi site terpilih yaitu memiliki view bangunan publik, seperti stadion 

mandala krida dan gor among rogo. Selain itu site belum terbangun fasilitas 

gedung, sehingga site bukan merupakan anggapan saja. Kesesuaian dengan 

tata guna lahan dan kedekatan tapak dengan fasilitas kota lainnya memadai. 

Jaringan utlitas dan sarana prasarana juga memadai. 
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Gambar 3.11. Foto Satelit Site 

Sumber: Google Earth, 2016 
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Gambar 3.11. Site Terpilih 
Sumber: Analisis, 2016 
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BAB IV 

PENDEKATAN PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

 

4.1 Analisis Fungsional 

4.1.1. Pendekatan Pelaku & Aktivitas Kegiatan 

a. Pendekatan Pelaku Kegiatan 

Dalam perencanaan Pusat Pergelaran Kesenian dan Kebudayaan 

di Yogyakarta terdapat 3 pelaku kegiatan, yaitu: 

1) Pengunjung 

Pengunjung Pusat Pergelaran Kesenian dan Kebudayaan di 

Yogyakarta, yaitu pengunjung yang ingin menonton pergelaran 

yang diadakan, entah itu pergelaran teater, opera, atau musik, dll. 

Selain itu pengunjung yang ingin melihat pameran galeri dan 

pengunjung yang ingin menikmati kawasan landsekap taman di 

Pusat Pergelaran Kesenian dan Kebudayaan di Yogyakarta. 

2) Pengelola 

Pengelola Pusat Pergelaran Kesenian dan Kebudayaan di 

Yogyakarta, yaitu direktur, manager, sekretaris, staff karyawan, dll 

yang bekerja dalam bidang management dan administratif Pusat 

Pergelaran Kesenian dan Kebudayaan di Yogyakarta. 

3) Pemain Pertunjukan 

Pelaku kegiatan ini merupakan orang yang akan melakukan 

performance hasil karyanya, seperti teater, opera, musik, pameran, 

dll. 

4) Seniman  

Memiliki kegiatan untuk membuat karya seni dan mendisplay 

karya seninya. Karya seni dapat dibuat di Pusat Pergelaran 

Kesenian dan Kebudayaan atau hanya mendisplay karya yang telah 

dibawa. 

b. Pendekatan Aktivitas 

Analisis pelaku kegiatan Pusat Pergelaran Kesenian dan 

Kebudayaan sebagai berikut: 

1) Pola Aktivitas pengunjung dibagi menjadi 4 kelompok kegiatan: 

a) Pengunjung yang datang menonton pergelaran 

Kegiatan utama dari Pusat Pergelaran Kesenian dan 

Kebudayaan merupakan menonton pertunjukan pergelaran 
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Datang Parkir Membeli 
Tiket  

Menonton 
Pertunjukan 

Datang Parkir Reservasi 
Pengunjung 

Melihat 
Pameran 

Hall 

Hall 

yang diadakan. Pertunjukan ini dapat berupa teater drama, 

opera, musik, drama musikal, dll yang membutuhkan ruang 

pergelaran/ pertunjukan utama sebagai tempat kegiatan. 

Alur kegiatan pengunjung yang melihat pergelaran sebagai 

berikut: 

 

  

 

 

Keterangan: 

  Keberangkatan 

  Kerpergian 

Gambar 4.1. Alur Aktivitas Pengunjung Pergelaran 

Sumber: Analisis, 2016 

b) Pengunjung yang datang melihat pameran 

Kegiatan ini juga merupakan kegiatan utama kedua setelah 

menonton pergelaran. Kegiatan ini berpusat pada sebuah aula 

open space yang fungsinya sebagai tempat pameran dari karya 

seni para seniman. 

Alur kegiatan pengunjung untuk melihat pameran sebagai 

berikut: 

 

  

 

 

Keterangan: 

  Keberangkatan 

  Kerpergian 

Gambar 4.2. Alur Aktivitas Pengunjung Pergelaran 

Sumber: Analisis, 2016 

c) Pengunjung yang datang ke cafe dan restaurant 

Pengunjung yang datang di cafe dan restaurant merupakan 

faslitas penunjang yang dihadirkan dalam Pusat Pergelaran 

Kesenian dan Kebudayaan sebagai tempat istirahat, 

nongkrong, dan berkumpulnya berbagai pelaku aktivitas di 

dalamnya. Kegiatan ini dapat dilakukan setelah ataupun 

sebelum pengunjung menonton pergelaran maupun pameran, 
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Datang Parkir Cafe & 
Restaurant 

Makan, Minum, 
Nongkrong 

Hall 

Datang Parkir Taman Makan, Minum, 
Nongkrong 

Hall 

karena penunjang ini berada diarea depan tetapi tidak berda di 

dalam zona fungsi utama bangunan. Kegiatan penunjang ini 

memiliki rentan waktu yang panjang setiap harinya, yaitu 

mempunyai jam operasional siang sampai malam hari.  

Alur aktivitas pengunjung cafe dan restaurant sebagai berikut: 

 

  

 

 

Keterangan: 

  Keberangkatan 

  Kerpergian 

Gambar 4.3. Alur Aktivitas Pengunjung Pergelaran 

Sumber: Analisis, 2016 

d) Pengunjung yang datang menikmati taman bunga 

Aktivitas ini merupakan aktivitas penunjang yang berupa 

tatanan lansekap taman bunga dan berbagai vegetasi, serta 

area playground anak, sehingga pengunjung dapat datang 

untuk duduk santai dan melihat pemandangan taman dan anak 

bermain, sembari bercengkraman dengan keluarga, teman, 

dan orang yang dikasihi saat weekend.  

 

  

 

 

Keterangan: 

  Keberangkatan 

  Kerpergian 

Gambar 4.4. Alur Aktivitas Pengunjung Pergelaran 

Sumber: Analisis, 2016 

2) Pola aktivitas pengelola 

Pelaku aktivitas pengelola yaitu, direktur, manager, staff karyawan, 

cleaning service, tukang kebun, dan penjaga.  
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Datang Parkir Hall Kantor 

Ruangan- Ruangan Pergelaran, 
Pameran, Cafe dan Resto, 

Taman, dll  

 

 

  

 

 

Keterangan: 

  Keberangkatan 

  Kerpergian 

Gambar 4.5. Alur Aktivitas Pengelola 

Sumber: Analisis, 2016 

a) Direktur memiliki aktivitas, yaitu mengawasi, mengecek, 

mengevaluasi bagaimana kegiatan – kegiatan dan keputusan 

– keputuan yang dibuat dalam mengelola Pusat Pergelaran 

Kesenian dan Kebudayaan yang di kerjakan oleh pihak 

manager. 

b) Manager memiliki aktivitas, yaitu mengelola kegiatan karyawan 

– karyawan dan job desk yang harus dikerjakan setiap hari. 

c) Staff Karyawan memiliki aktivitas, yaitu mengerjakan job desk 

dari mengatur pengelolaan pergelaran dan pameran, serta 

penunjang – penunjang yang lainnya. 

d) Cleaning Service memiliki aktivitas, yaitu membersihkan dan 

menjaga kebersihan dan kerapian dari bangunan dan kawasan 

Pusat Pergelaran Kesenian dan Kebudayaan di Yogyakarta. 

e) Tukang Kebun memiliki aktivitas, yaitu menjaga kebersihan dan 

kerapian dari tatanan landsekap taman Pusat Pergelaran 

Kesenian dan Kebudayaan di Yogyakarta. 

f) Penjaga/ Security memiliki aktivitas, yaitu mejaga dan 

mengawasi keamanan dari tindak pengerusakan dan kejahatan 

dengan berbagai kegiatan – kegiatan yang dilakukan di dalam 

maupun diluar gedung. 

3) Pola aktivitas pemain pertunjukan  

Maksud dari aktivitas pemain ini adalah pelaku – pelaku kegiatan 

yang akan melakukan pergelaran – pergelaran dalam gedung 

utama sebagai salah satu pertunjukan pergelaran yang diadakan. 

Pergelaran ini dapat berupa, teater, opera, musik, seni tari, musikal 

drama, dll yang dapat dipentaskan. Pementasan ini tentu saja 
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Datang Parkir Hall Kantor 

Ruang 
Pergelaran atau 
Ruang Pameran  

Ruang 
Persiapan 

Datang Parkir Hall Ruang Pameran  

Studio 

merupakan bidang kesenian yang pada dasarnya sesuai dengan 

fungsi dari bangunan tersebut, yaitu Pusat Pergelaran Kesenian 

dan Kebudayaan. Alur aktivitas pelaku pemain pertunjukan sebagai 

berikut: 

 

 

  

 

 

Keterangan: 

  Keberangkatan 

  Kerpergian  

 

Gambar 4.6. Alur Aktivitas Pengelola 

Sumber: Analisis, 2016 

4) Pola Aktivitas Seniman 

Aktivitas seniman dapat dibagi menjadi dua, yaitu mendisplay karya 

seni yang dibawa dan mengerjakan karya seninya di dalam gedung 

Pusat Kesenian dan Kebudayaan. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa Pusat Kesenian dan Kebudayaan memiliki studio bagi para 

seniman yang ingin menghabiskan waktunya untuk membuat karya 

di Pusat Kesenian dan Kebudayaan Yogyakarta. Alur aktivitas 

pelaku seniman, sebagai berikut: 

 

  

 

 

Keterangan: 

  Keberangkatan 

  Kerpergian  

Gambar 4.7. Alur Aktivitas Pengelola 

Sumber: Analisis, 2016 

c. Analisis Pelaku, Aktivitas, dan Fasilitas 

Analisis pelaku, aktivitas, dan fasilitas yang dibutuhkan pada 

Pusat Pergelaran Kesenian dan Kebudayaan di Yogyakarta, sebgai 

berikut: 
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Tabel 4.1. Analisis Aktivitas yang Ada di Pusat Pergelaran 

Kesenian dan Kebudayaan di Yogyakarta 

PELAKU AKTIVITAS FASILITAS SIFAT 
RUANG 

Pengunjung 1. Datang, Parkir 
2. Menunggu di hall 
3. Membeli tiket 
4. Menonton 

pergelaran 
5. Toilet 
6. Makan dan 

minum 
7. Beribadah/ Sholat 
8. Melihat 

pemandangan 
taman 

9. Jalan – jalan di 
taman 

10. Nongkrong dan 
mengobrol 

11. Melihat pameran 

1. Parkiran 
2. Hall 
3. Loket tiket 
4. Pergelaran  
5. KM/ WC 
6. Cafe dan 

Restaurant 
7. Musholla 
8. Taman 
9. Pedestrian 

taman 
10. Cafe 
11. Ruang 

display 

1. Publik  
2. Publik 
3. Publik 
4. Privat 
5. Publik 
6. Publik 
7. Publik 
8. Publik 
9. Publik 
10. Publik 
11. Publik 

 
 

Direktur 

 

 

 

 

 

 

 

1. Datang, Parkir 
2. Mengecek 

operasional 
bangunan 

3. Makan dan Minum 
4. Beribadah/ Sholat 
5. Toilet 

1. Parkiran 
2. Ruang 

kantor 
3. Cafe dan 

restaurant 
4. Musholla 
5. KM/ WC 

1. Publik 
2. Semi 

privat 
3. Publik 
4. Publik 
5. Semi 

privat 
 

 

Manager 1. Datang, Parkir 
2. Mengawasi dan 

mengatur semua 
kegiatan 
operasional 

3. Memimpin rapat  
4. Makan dan 

Minum 
5. Toilet 
6. Beribadah/ Sholat 

1. Parkiran 
2. Ruang 

kantor 
3. Ruang 

rapat 
4. Cafe dan 

restaurant/ 
kantin 

5. KM/ WC 
6. Musholla 
 

1. Publik 
2. Semi 

privat 
3. Privat 
4. Publik 
5. Semi 

publik 
6. Publik  

Karyawan 1. Datang, Parkir 
2. Rapat 
3. Bekerja 

mengerjakan job 
desk harian 
masing – masing 

4. Toilet 
5. Makan dan 

Minum 
6. Beribadah/ 

Sholat 

1. Parkiran 
2. Ruang 

rapat 
3. Ruang 

kantor 
4. KM/ WC 
5. Cafe dan 

restaurant/ 
kantin 

6. Musholla 
 

1. Publik 
2. Privat 
3. Semi 

privat 
4. Semi 

publik  
5. Publik 
6. Publik 
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PELAKU AKTIVITAS FASILITAS SIFAT 
RUANG 

Cleaning 
Service 

1. Datang, Parkir 
2. Ganti Baju  
3. Bekerja 

membersihkan 
dalam gedung 
dan luar gedung 

4. Makan dan 
Minum 

5. Toilet 
6. Beribadah/ 

Sholat 

1. Parkiran 
2. Ruang 

loker dan 
ruang ganti 

3. Janitor 
4. Kantin 
5. KM/ WC 
6. Musholla 

 

1. Publik 
2. Semi 

privat 
3. Semi 

private 
4. Publik 
5. Semi 

publik 
6. Publik  

Tukang Kebun 1. Datang, Parkir 
2. Ganti Baju 
3. Bekerja menata, 

merawat, 
membersihkan 
taman 

4. Makan dan 
Minum 

5. Toilet 
6. Beribadah/ 

Sholat 

1. Parkiran 
2. Ruang 

loker dan 
ruang ganti 

3. Janitor 
4. Kantin 
5. KM/ WC 
6. Musholla 

1. Publik 
2. Semi 

privat 
3. Semi 

private 
4. Publik 
5. Semi 

publik 
6. Publik  

Penjaga/ 
Security 

1. Datang, Pergi 
2. Ganti Baju 
3. Bekerja 

mengawasi dan 
menjaga 
keamanan 
gedung 

4. Makan dan 
Minum 

5. Toilet 
6. Beribadah/ 

Sholat 

1. Parkiran 
2. Ruang 

loker dan 
ruang ganti 

3. Ruang 
security 
dan ruang 
cctv 

4. Kantin 
5. KM/ WC 
6. Musholla  

1. Publik 
2. Semi 

privat 
3. Semi 

private 
4. Publik 
5. Semi 

publik 
6. Publik 

Pemain 
Pertunjukan 

1. Datang,Parkir 
2. Konfirmasi ke 

kantor 
3. Persiapan 

pertunjukan 
4. Tampil 

pertunjukan 
5. Makan dan 

Minum 
6. Toilet 
7. Beribadah/ 

Sholat 
8. Berkumpul  
9. Konfirmasi ke 

kantor setelah 
acara  

1. Parkiran 
2. Ruang 

Kantor 
3. Ruang 

persiapan 
4. Stage  
5. Cafe dan 

Restaurant/ 
Kantin 

6. KM/ WC 
7. Musholla 
8. Ruang 

Backstage 
9. Ruang 

kantor 

1. Publik 
2. Privat 
3. Privat 
4. Privat 
5. Publik 
6. Semi 

Publik 
7. Publik 
8. Privat 
9. Privat 

 

Seniman 1. Datang, Parkir 1. Parkiran 1. Publik 
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PELAKU AKTIVITAS FASILITAS SIFAT 
RUANG 

2. Konfirmasi ke 
kantor 

3. Mendisplay karya 
4. Membuat karya 

seni 
5. Menginap 
6. Makan dan 

Minum 
7. Toilet 
8. Beribadah/ 

Sholat 
9. Pameran 
 

2. Ruang 
kantor 

3. Ruang 
galeri 

4. Studio 
5. Mess 
6. Cafe dan 

restaurant/ 
kantin 

7. KM/ WC 
8. Musholla 
9. Ruang 

Pameran 

2. Semi 
Publik 

3. Semi 
Publik 

4. Semi 
Publik 

5. Privat 
6. Publik 
7. Semi 

Publik 
8. Publik 
9. Semi 

Publik 
Sumber: Analisi, 2016 

 

4.1.2. Pendekatan Ruang 

a. Analisis Persyaratan Ruang dan Hubungan Ruang 

Analisis persyaratan ruang dibagi menjadi beberapa bagian 

menurut sifat jenis ruangnya.  

Tabel 4.2. Analisis Kebutuhan Ruang Berdasarkan Zona 

ZONA 
RUANG 

NAMA RUANG 
PERSYARATAN 

RUANG 

P
u

b
li
k

 

Parkiran Parkiran dapat 
menampung kendaraan 
pengunjung  

Hall Dapat memberikan 
kesan citra kota 
Yogyakarta, 
Menampung banyaknya 
pengunjung yang datang, 
Mudah pencapaiannya 

Ruang Loket Mampu mewakili citra 
kota Yogyakarta, 
Mudah terlihat dan tertata  

Cafe dan Restaurant Memberikan kesan 
nyaman, akrab, dan 
fresh, 
Mudah pencapaian dari 
parkiran 

Taman Bunga Tampil menarik, indah, 
mampu menarik 
perhatian orang, 
Dapat diakses dari cafe 
dan restaurant 

Lobby Mampu mewakili citra 
kota Yogyakarta, 
Mudah pencapaian 
pengunjung, 
Suasana akrab 

KM/ WC umum Bersih, sistim sanitasi 
baik, 
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ZONA 
RUANG 

NAMA RUANG 
PERSYARATAN 

RUANG 

Kedap air dan tidak licin, 
Terpisah antara laki-laki 
dan perempuan 

Musholla umum Bersih, sistim sanitasi 
baik, 
Kedap air dan tidak licin, 
Terpisah antara laki-laki 
dan perempuan 

Gift Shop/ Souvenir Mampu mewakili citra 
kota Yogyakarta, 
Mudah dicapai 
pengunjung, 
Tampil Menarik sehingga 
mampu menimbulkan 
kesan eksklusif barang-
barang yang ditawarkan, 
Berhubungan langsung 
dengan area publik 

Ruang Informasi Berdesain 
fleksibel/multifungsi 
Dilengkapi sarana 
pendukung yang tepat 
(akustik, tata suara, 
pencahayaan, 
penghawaan). 

Amphiteater Terlihat menarik, 
Terletak di ruang terbuka, 
 

Ruang Film Dokumenter Berdesain menarik dan 
fleksible,  
Ruang tidak 100% 
tertutup 

Retail  Mampu mewakili citra 
kota Yogyakarta, 
Mudah dicapai 
pengunjung, 
Tampil Menarik sehingga 
mampu menimbulkan 
kesan eksklusif barang-
barang yang ditawarkan, 
Berhubungan langsung 
dengan area publik 

Ruang Pameran/ Display Umum Berdesain menarik dan 
fleksible, 
Ruang tidak 100% 
tertutup 
 
 
 

S
e
m

i 
P

u
b

li
k

 Ruang Direktur Terpisah dari kegiatan 
pengunjung,  
Mudah dicapai, 
Pencahayaan dan 
penghawaan baik, baik 
alami atau buatan, 

Ruang General Manager 

Ruang Sekretaris GM 

Ruang Manager 

Ruang Staff Karyawan 
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ZONA 
RUANG 

NAMA RUANG 
PERSYARATAN 

RUANG 

Suasana tenang dan 
nyaman untuk bekerja. 
 

Ruang Pameran/ Display Khusus Berdesain menarik dan 
fleksible, 
Ruang tidak 100% 
tertutup 

KM/ WC Khusus Karyawan Bersih, sistim sanitasi 
baik, 
Kedap air dan tidak licin, 
Terpisah antara laki-laki 
dan perempuan 

Studio Seniman  Berdesain menarik dan 
fleksible, 
Ruang tidak 100% 
tertutup 

Theater outdoor Terlihat menarik, 
Terletak di ruang terbuka, 

Sanggar Pergelaran Kondusif untuk latihan, 
bersih, nyaman untuk 
latihan, terang 

Sanggar Musik Kondusif untuk latihan, 
bersih, nyaman untuk 
latihan, terang, kedap 
suara 

P
ri

v
a
te

 

Ruang Penonton Pergelaran Berdesain menarik dan 
fleksible, 
Akustik ruang sesuai 
dengan besaran ruang, 
Memenuhi kapasitas 
yang diinginkan, 
Memiliki penghawaan 
dan pencahayaan yang 
baik, 
menimbulkan eksklusif 
dan bercitra adat jawa   

Ruang Persiapan On Air Memenuhi kapasitas 
ruang, 
Ruangan open space 

Ruang Stage/ Panggung Memiliki akustik ruang 
yang baik, 
Berdesain menarik, 
Memiliki struktur yang 
kuat 

Ruang Backstage Memenuhi kapasitas 
ruang, 
Ruangan open space 

Ruang Kontrol Pertunjukan Dapat melihat panggung 
dengan jelas, 
Berada di ruang terpisah 
dari penonton, 
Desain menyesuaikan 
kebutuhan peralatan 
sistem audio 

Ruang Sistem Pencahayaan Dapat melihat panggung 
dengan jelas, 
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ZONA 
RUANG 

NAMA RUANG 
PERSYARATAN 

RUANG 

Berada di ruang terpisah 
dari penonton, 

Ruang Ganti Artis Tertutup, bersih, terang 

Ruang Penyimpanan Barang Tertutup, 
Pengamanan tinggi 

Ruang Transit Tertutup, 
Penghawaan dan 
pencahayaan baik, 

Pantry Karyawan Tersembunyi dari daerah 
pengunjung, 
Terdapat perlengkapan 
seperti meja dan kursi 
dan alat untuk istirahat 
dan makan. 
Penghawaanruang baik. 

Ruang Rapat Suasana tenang dan 
kedap suara sehingga 
kerahasiaan terjamin. 

Ruang Tidur Seniman Suasana tenang, bersih, 
nyaman 

KM/ WC Wisma Seniman Bersih, sistim sanitasi 
baik, 
Kedap air dan tidak licin, 
Terpisah antara laki-laki 
dan perempuan 

S
e
rv

is
 

Ruang CCTV Terdapat pada hall 
sebagai pengamanan 
utama masuk 

Ruang Keamanan Terdapat pada hall 
sebagai pengamanan 
utama masuk 

Ruang Loker dan Ganti Baju Tersembunyi dari daerah 
pengunjung, 
Terdapat perlengkapan 
seperti lemari loker, 
ruang ganti, 
Terpisah antara 
perempuan dan laki-laki, 
Penghawaanruang baik. 

Janitor Tersembunyi dari daerah 
pengunjung,  
Terdapat dengan 
lavatory 

KM/ WC Ruang Security Bersih, sistim sanitasi 
baik, 
Kedap air dan tidak licin, 
Terpisah antara laki-laki 
dan perempuan 
 

Ruang Plumbing Beberapa ruangan 
Terpisah dari bangunan 
utama 
Jauh dari ruang-ruang 
umum pengunjung 
karena berpotensi 
menimbulkan kebisingan 

Ruang Trafo 

Ruang Panel Listrik 

Ruang AHU 

Ruang Genset 

Ruang PABX 

Ruang Mesin Lift 
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ZONA 
RUANG 

NAMA RUANG 
PERSYARATAN 

RUANG 

Core Lift (pompa, genset), polusi 
udara/bau dan tegangan 
listrik. 
Berdinding ganda. 
Berdesain kedap suara.  
Berdesain kedap air. 
Berdesain kedap suara. 
Berdesain kedap suara 
Tertutup rapat sehingga 
tidak mudah dibuka 
pengunjung terutama 
anak- anak. 
Memiliki ruang 
workshop/reparasi. 
 

Loading dock 

Ruang Pompa Air 

Sumber: Analisis, 2016 

Berdasarkan analisis tentang persyaratan ruang yang ada di 

Pusat Pergelaran Kesenian dan Kebudayaan di Yogyakarta di dapatkan 

hubungan ruang antar kelompok ruang berdasarkan pola kegitannya, yaitu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8. Diagram Hubungan Kelompok Ruang 

Sumber: Analisis, 2016 

  Keterangan:  

   Sangat Erat 

   Kurang Erat 

   Erat 

 

 

 

 

 

Area Semi Publik 

Area Publik Area Privat 

Area Servis 
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b. Pendekatan Studi Besaran Ruang 

Analisis pendekatan studi besaran ruang Pusat Pergelaran 

Kesenian dan Kebudayaan di Yogyakarta, sebagai berikut: 

Tabel 4.3. Besaran Ruang Kelompok Pergelaran/ Pertunjukan  

JENIS 
RUANG 

NAMA 
RUANG 

KAPASITAS STANDART 
LUAS 

RUANG 
(m2) 

SIRKULA
SI RUANG  

TOTAL 
LUAS 

RUANG 
(m2) 

SUMBER 

Pergelar
an/ 

Pertunjuk
-kan 

Hall ± 1000 orang 0,8 m2/ orang 800 30% 1040 FL 

Lobby ± 750 orang 0,65 m2/ orang 487,5 30% 633,75 TD 

R. Loket 4 orang - 16 20% 19,2 A 

R. Informasi 2 orang - 8 20% 9,6 A 

R. Penonton 
Pergelaran 

± 2000 orang 0,5 m2/ orang 1000 100% 2000 NAD 

R. 
Persiapan/ 
Briefing 

± 50 orang 0,65 m2/ orang 32,5 30% 42,25 TD 

R. 
Panggung/ 
Stage 

100 orang 2 m2/ orang 200 75% 350 A 

R. 
Backstage 

50 orang 0,65 m2/ orang 32,5 30% 42,25 TD 

R. Ganti dan 
Rias Artis 

20 orang 1 m2/ orang 20 30% 26 A 

R. Sistem 
Kontrol 

30 orang 1,2 m2/ orang 36 30% 46,8 A 

R. Sistem 
Pencahayaa
n 

2 orang - 10 20% 12 A 

R. 
Penyimpa-
nan Barang 
Alat Musik 

50 orang - 3 30% 150 A 

R. 
Penyimpa-
nan Barang 
Properti 

20 orang - 5 30% 100 A 

KM/ WC 
Khusus 
Pemain 

4 orang 2 m2/ orang 8 20% 9,6 NAD 

KM/ WC 
Umum 

10 orang 2 m2/ orang 20 40% 28 NAD 

JUMLAH 4509,45 

Sumber: Analisis, 2016 
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Tabel 4.4. Besaran Ruang Kelompok Pameran 

JENIS 
RUANG 

NAMA 
RUANG 

KAPASITAS STANDART 
LUAS 

RUANG 
(m2) 

SIRKULA
SI RUANG  

TOTAL 
LUAS 

RUANG 
(m2) 

SUMBER 

Pameran 

R. Pameran ± 500 orang - 2000 20% 2400 SB 

Sanggar 
Pagerlaran/ 
Pertunjukan 

100 orang 1,5 m2/ orang 150 30% 195 SB 

Sanggar 
Musik 

100 orang 1,5 m2/ orang 150 30% 195 SB 

Studio 15 orang - 50 20% 60 SB 

Kamar Tidur/ 
Mess 

10 orang - 50 30% 65 SB 

KM/ WC 
Khusus 
Mess 

5 orang 2 m2/ orang 10 20% 12,5 NAD 

JUMLAH 2927,50 

Sumber: Analisis, 2016 

Tabel 4.5. Besaran Ruang Kelompok Pengelola 

JENIS 
RUANG 

NAMA 
RUANG 

KAPASITAS STANDART 
LUAS 

RUANG 
(m2) 

SIRKULA
SI RUANG  

TOTAL 
LUAS 

RUANG 
(m2) 

SUMBER 

Pengelola 

R. Direktur 1 orang 10 m2/ orang 10 20%  12 NAD 

R. 
Sekretaris  

1 orang 10 m2/ orang 10 20%  12 NAD 

R. General 
Manager 

1 orang 10 m2/ orang 10 20%  12 NAD 

R. 
Manager 

1 orang 10 m2/ orang 10 20%  12 NAD 

R. Staff 
Karyawan 

± 30 orang 9 m2/ orang 270 20% 324 NAD 

R. Tamu 5 orang - 10 30% 13 A 

Pantry 
Pengelola 

15 orang 3 m2/ orang 45 20% 54 NAD 

R. Rapat 20 orang - 30 20% 36 A 

R. Transit 5 orang - 16 20% 19,2 A 

KM/ WC 
Karyawan 

10 orang 2 m2/ orang 20 20% 24 NAD 

Pendukung 

R. Loker 
dan Ganti 
Baju 

± 10 orang 9 m2/ orang 90 20% 108 NAD 

R. CCTV 1 unit - 16 20% 19,2 A 

R. Security 1 unit - 9 20% 10,8 A 

R. Janitor 3 unit - 12 10% 13,2 A 

JUMLAH 669,40 

Sumber: Analisis, 2016 
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Tabel 4.6. Besaran Ruang Kelompok Penunjang Pengunjung 

JENIS 
RUANG 

NAMA 
RUANG 

KAPASITAS STANDART 
LUAS 

RUANG 
(m2) 

SIRKULA
SI RUANG  

TOTAL 
LUAS 

RUANG 
(m2) 

SUMBER 

Penun-
jang 

Utama 

Gift Shop/ 
Souvenir 

80 2 m2/ unit 160 30% 208 NAD 

Cafe dan 
Restaurant 

200 2,73 546 50% 819 NAD 

Dapur  - - 30 30% 39 NAD 

Taman 
Bunga 

- - - - - KDB 

Retail - - 128 20% 153,6 A 

Playground 1 unit 25 m2/ unit 25 20% 30 NAD 

R. 
Dokumenter 

6 orang  7,2 m2/ orang 40 30% 52 TSS 

Amphiteater  50 1,2 m2/ orang 60 30% 78 NAD 

Teater 
Outdoor 

100 1,2 m2/ orang 120 30% 156 NAD 

Musholla 1 unit - 144 20% 172,8 A 

JUMLAH 1708,40 

Sumber: Analisis, 2016 

Tabel 4.7. Besaran Ruang Kelompok Service  

JENIS 
RUANG 

NAMA 
RUANG 

KAPASITAS STANDART 
LUAS 

RUANG 
(m2) 

SIRKULA
SI RUANG  

TOTAL 
LUAS 

RUANG 
(m2) 

SUMBER 

Service  

R. Panel 2 - 20 30% 26 CCEF 

R. Trafo 1 unit - 20 30% 26 PHS 

R. Genset 1 unit - 25 30% 32,5 A 

R. AHU 1unit - 40 30% 41,2 CCEF 

R. PABX 1 unit - 6 30% 7,8 CCEF 

R. Pompa 1 unit - 12 30% 15,6 SB 

R. Plumbing 1 unit - 30 30% 39 CCEF 

R. Sampah    30%   

R. 
Penampung
an Air Bersih 

1 unit - 4 10% 4,4 SB 

R. Mesin Lift 2 unit 5,98 m2/ unit 11,96 - 11,96 NAD 

Core Lift 2 unit, 1250 kg 5,98 m2/ unit 11,96 - 11,96 NAD 

Loading 
Dock 

3 unit 18 m2/ unit 54 30% 70,2 A 

JUMLAH 286,62 

Sumber: Analisis, 2016 

Keterangan:  
FL  : Fred R, Lawson. Converence, Convention And Exhibition Fasilities 
TD  : George C. Izenour, Theatre Design 
A  : Asumsi 
NAD : Ernst Neufert, Data Arsitek 
SB  : Studi Banding 
TSS : Time Save Saver  
CCEF : Conference, Convention and Exhibition Facilities 
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1) Standart ruang parkir umum : Sumber (P) 

 5 bus @42,5 m2/bus (3,4x12,5) = 212,5 m2 

 180 mobil @ 12,5 m2/mobil (2,5x5) = 2250 m2 

 450 motor @2 m2/motor (1x2) = 900   m2 

2) Ruang parkir pengelola dan servis : Sumber (P) 

 20 mobil @12,5 m2/mobil (2,5x5) = 250  m2 

 50 motor @2 m2/motor (1x2)  = 100  m2 

 

KDB yang berlaku pada site adalah 50% dari luas lahan 5,77 Ha. Total Studi 

Besaran Ruang (KLB) Pusat Pergelaran Kesenian dan Kebudayaan =  10101,37 m2  

Sedangkan Total Studi Besaran Parkiran = 3712,5 m2, sehingga Total Keseluruhan 

Pusat Pergelaran Kesenian dan Kebudayaan = 13813,87 m2. 

Jadi Total Ruangan Terbuka Hijau yang tersisa = 57706, 54 m2 – 13813,87 m2 

= 43892,67 m2  (> 50% KDB) 

 

4.2 Analisis Kontekstual 

4.2.1. Pendekatan Site Terpilih 

Site dikota Yogyakarta berada dalam BWP M merupakan wilayah 

kawasan olahraga dan rekreasi; perdagangan dan jasa; dan permukiman 

padat. Pendekatan site dilakukan melalui beberapa poin pendekatan, yaitu 

klimatologi, kebisingan, view, topografi, dan aksesibilitas.  

   
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Batas Site: 
a. Timur : Permukiman 
b. Selatan : Jl. Kenari & BPBD DIY 
c. Barat : Permukiman & Jl. Cantel 
d. Utara : Permukiman & Jl. Sanggrahan 

 
Gambar 4.9. Site Terpilih 

Sumber: Analisis, 2016   
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4.2.2. Eksisting Site 

Lokasi site memiliki luas 5,77 Ha. Berbatasan dengan jalur sekunder Jl. 

Kenari dan permukiman warga. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.10. Eksisting Site 
Sumber: Google Earth, 2016 

 
 

 

 
 
 
 
 

Gambar 4.11. Potongan Eksisting Site 
Sumber: Analisis, 2016 

 

 

 

4.2.3. Pencapaian Menuju Site 

Pencapaian ke dalam site cukup mudah dilakukan baik untuk 

pengunjung dari dalam kota Yogyakarta atau dari luar kota Yogyakarta. 

Site merupakan tanah kosong dan 
sebagian dijadikan persawahan oleh warga 

Sebelah Utara, site hanya 
tanah kosong dan 

terdapat jalan selebar 3m 

Sebelah Timur, site 
dijadikan persawahan dan  
terdapat jalan selebar 3m 

Sebelah Selatan, site hanya 
tanah kosong dan  terdapat 

jalan utama selebar 8 m 

Sebelah Barat, site hanya 
tanah kosong dan  terdapat 

jalan utama selebar 3 m 

Site memiliki kontur relatif datar dan hanya 
sedikit pepohonan saja di pinggir site. 
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Gambar 4.12. Pencapaian Site Terpilih 
Sumber: Google Maps, 2016 

 
 

Antara site dengan keraton memiliki jarak 2,7 km. Selain, itu site 

berdekatan dengan beberapa fasilitas publik, seperti stadion mandala krida 

dan gor among rogo.  

 

4.2.4. Analisis Pendekatan Bentuk dan Zoning 

a. Analisis Klimatologi 

Tapak berada di daerah yang padat perumahan warga dan 

memiliki peruntukan perdagangan dan jasa, dan perumahan. Arah 

peredaran matahari berada di daerah sebelah kiri site menuju barat site. 

Pengolahan tapak harus memikirkan pembayangan pada bangunan dan 

sirkulasi angin pada bangunan, sehingga tidak akan menutup aliran 

angin menuju area perumahan warga dan menutupi pencahayaan 

matahari ke perumahan warga.  

Gor Among Rogo 

Stadion Mandala 
Krida 

SITE 

Keraton DIY 

Arah 
Yogyakarta 
Bagian 
Barat 
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Gambar 4.13. Analisis Klimatologi, Peredaran Cahaya Matahari dan Angin 

Sumber: Analisis, 2016 
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b. Analisis Kebisingan 

Kebisingan pada site berasal dari kebisingan jalan raya dan 

lingkungan sekitar, dan sesekali kebisingan dari gor among rogo dan 

stadion mandala krida.  

 

Gambar 4.14. Analisis Kebisingan 

Sumber: Analisis, 2016 
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c. Analisis View 

Site berada di daerah perkotaan sehingga memiliki daerah yang 

padat penduduk. Pada daerah barat terdapat bangunan Gor Among 

Rogo dan Stadion Mandala Krida.  

 

Gambar 4.15. Analisis View to Site dan View from Site 

Sumber: Analisis, 2016 
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d. Analisis Topografi 

Pada tapak tidak berada dalam area berkontur. Kondisi tapak 

relatif datar. Site terdiri dari tanah kosong dan beberapa petak sawah. 

 

Gambar 4.16. Analisis Topografi 

Sumber: Analisis, 2016 
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e. Analisis Aksesibilitas 

Aksesibilitas pada site dapat dilakukan dari keempat sisi site, 

karena terdapat jalan yang dapat diakses. Jalan utama memiliki lebar ± 

8 meter dan pada ketiga sisi site memiliki lebar ± 3 meter. Kepadatan 

jalur utama tidak begitu padat, akan terkecuali jika terdapat event di Gor 

Among Rogo dan Stadion Mandala Krida. 

 

Gambar 4.17. Analisis Aksesibilitas 

Sumber: Analisis, 2016 
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f. Zoning Akhir 

 

Gambar 4.18. Zoning Akhir 

Sumber: Analisis, 2016 
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4.3 Analisis Kinerja/ Utilitas 

4.3.1. Sistem Penghawaan 

Sistim penghawaan yang direncanakan terbagi atas: 

a. Penghawaan alami 

Sistim penghawaan jenis ini mengoptimalkan sirkulasi udara 

dengan bukaan-bukaan pada dinding dan atap. Pengaturan suhu dari 

tingkat keenyamanan yang ideal berkisar 25-270C dengan kelembaban 

40-70 % dan pergerakan udara 0,1-1,5 m/s. 

 

Gambar 4.19. Penghawaan Alami 

Sumber: Krisna Yoga, 2014 

b. Penghawaan buatan terdiri atas: 

Sistim penghawaan buatan ini ditujukan untuk mengatur atau 

mengkondisikan suhu dan kelembapan udara dalam ruangan agar sesuai 

dengan derajat kenyamanan tubuh. Hal-hal yang perlu diperhatikan 

dalam perencanaan penghawaan buatan adalah:  

a) Pemilihan jenis dan sistim yang tepat yang sesuai dengan jenis 

bangunannya. 

b) Pertimbangan aspek maintenance sistim penghawaan sehingga 

biaya operasional biasa diminimalkan.  

c) Kecermatan dalam peMassangan ducting dan assembling mesin 

untuk menghindari kebocoran yang mungkin terjadi.  
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Gambar 4.20. Diagram Sistem AC Split 

Sumber: PM, Mangyus, 2015 

Untuk menghasilkan udara dingin dalam jumlah banyak untuk 

mencukupi kebutuhan ruang-ruang yang banyak dan kompleks, maka 

dipilih sistim  penghawaan dengan AC window untuk ruangan yang tidak 

terlalu besar dan menyebar, dan AC central untuk pelayanan yang besar 

dengan pertimbangan sebagai berikut: 

a) Biaya murah dengan pemeliharaan efisien dengan ducting yang lebih 

kecil. 

b) Peralatan sederhana dengan peMassangan yang relatif murah. 

c) Peletakan ducting dan grill AC memerlukan perhatian khusus agar 

keberadaan AC dalam hal ini tidak mengganggu pemandangan visual 

pengunjung tetapi tetap memudahkan dalam perawatannya. 

 

Untuk Ruang-ruang khusus, Maksud ruang-ruang khusus dalam hal 

ini adalah ruang-ruang yang memerlukan penanganan khusus dalam 

sirkulasi udaranya, seperti: dapur dan pantry. Dalam ruang ini diupayakan 

aroma-aroma yang tidak diinginkan tidak mengganggu pengunjung dan 

ruang-ruang di dekatnya seperti restoran, bar dan sebagainya. Untuk 

menghindari hal tersebut dipasang alat yang membantu mengeluarkan 

udara tersebut sehingga suasana ruangan menjadi segar. Alat tersebut 

bisa berupa vocal fan (penukar udara dari dan kedalam ruangan) dan 

penghisap asap.  
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4.3.2. Sistem Pencahayaan 

Sistim pencahayaan yang digunakan terbagi atas: 

a. Pencahayaan alami 

Pencahayaan alami merupakan bentuk pencahayaan pada suatu 

bangunan yang diperoleh langsung dari sinar matahari. Cahaya alami 

dibagi menjadi 2, yaitu : 

1) Cahaya langsung  

Memasukkan sumber cahaya alami secara langsung, dengan 

pengaturan elemen arsitektur agar cahaya masuk maksimal tetapi 

meminimalkan efek lain. 

2) Cahaya yang dipantulkan 

Mengoptimalkan pantulan cahaya untuk mengurangi radiasi sinar 

matahari secara langsung yang akan memberikan efek silau 

. 

 
 

Gambar 4.21 : Macam Pencahayaan Alami 
Sumber : Neufert,Ernest,1992 

 
Pengaturan kapasitas cahaya terang langit dapat diatur dengan 

pemberin bukaan pada dinding, selain itu dapat melalui pengaturan 

ketinggian ketinggian bukaan, dan pemberian tritisan. Dengan begitu 

jumlah pembayangan kedalam bangunan dapat diatur. Keuntungan dari 

pencahayaan alami antara lain : 

1) Pembayangan dapat menambah kesan keruangan 

2) Hemat energi dan biaya. 

Kerugiannya yaitu: 

1) Fleksibilitas penerangan terbatas. 

2) Intensitas cahaya tidap dapat consisten. 

b. Pencahayaan Buatan 
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Pencahayaan buatan merupakan bentuk pencahayaan pada suatu 

ruangan atau banunan dengan cara memberikan penerangan lampu yang 

dialiri listrik, pencahaan buatan kebanyakan dilakukan pada malam hari 

namun terkadang dilakukan pada siang hari juga, sebagai elemen 

pendukung. Pencahayaan buatan dibagi menjadi 2, yaitu : 

1) Pencahayaan langsung  

a) Wall washer, pencahayaan kebawah dipasang pada permukaan 

dinding . 

b) Down light, pencahayaan kebawah, langsung pada obyek dan 

dipasang pada plafond. 

c) Track light, pemasangan lampu sorot secara linear sepanjang 

dinding atau tergantung pada aplikasi pada ruang yang cukup 

luas. 

d) Spot light, penyinaran dengan cahaya kuat/ terang untuk obyek 

utama. 

 

Gambar 4.22. Pencahayaan Langsung 

Sumber : Neufert,Ernest,1992 
 
 

2) Pencahayaan tidak langsung 

a) Cove light, pencahayaan diarahkan kelangit – langit sehingga 

pantulannya memberikan cahaya pada ruangan. 

b) Valance light, diarahkan keatas atau kebawah dari sumber yang 

disembunyikan oleh papan horisontal. 

c) Cornice lighting, diarahkan kebawah secara vertikal dari 

aksesoris interior pada plafond. 
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Macam pencahayaan buatan dapat dilihat pada gambar berikut :  

 

Gambar 4.23. Pencahayaan Tidak Langsung 
Sumber : Neufert,Ernest,1992 

Keterangan Gambar : 

(1) Pencahayaan langsung mengenai objek. 

(2) Cahaya dipantulkan ke lantai terlebih dahulu. 

(3) Cahaya dipantulkan ke plafond terlebih dahulu 

(4) Cahaya disebarkan ke semua bidang dalam ruangan 

(5) Pencahayaan langsung mengenai objek 3 dimensi. 

(6) Cahaya terletak tepat diatas objek 2 dimensi. 

(7) Cahaya dimaksimalkan agar mengurangi area gelap pada objek. 

 

4.3.3. Sistem Elektrikal 

Sumber utama berasal dari PLN dan sumber cadangan dari genset. 

Jaringan listrik akan melayani beban AC, penerangan, pompa dan peralatan 

listrik lainnya. Bila listrik dari PLN padam, selang sembilan detik generator 

akan menyala dengan back up listrik 80 % dari kapasitas listrik PLN. Peletakan 

genset dalam hal ini memerlukan suatu perhatian khusus karena sifat 

generator yang cenderung berisik, menimbulkan polusi udara atau bau solar 

dan getaran yang ditimbulkan pada saat generator bekerja.  

 

Gambar 4.24 Tampak Mesin Genset 

Sumber : Guntur Okvianto, 2003 
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Gambar 4.25 Sistem Elektrikal 

Sumber : Wardhani, Wahyu Dwi, 2006 
 

4.3.4. Sistem Audio- Video- Efek 

Sistim audio-video dalam hal ini menerapkan sistim yang sama hanya 

dalam bentuk pengeluaran yang berbeda: audio dengan hasil suara 

sedangkan video dalam bentuk gambar serta efek dalam bentuk 

pencahayaan, asap, tirai dan sistim yang menyangkut utilitas panggung. 

Semua sistim audio-video-efek dikontrol oleh suatu ruang kontrol yang 

bertanggungjawab terhadap penayangan audio-video serta efek pada ruang 

pergelaran. Pada Bangunan ini fasilitas audio pergelaran dengan bentuk 

penempatan speaker (yang letaknya tersembunyi dari pandangan visual 

penghuni biasanya didekat tempat duduk penonton dan panggung) dan 

tombol panel untuk menyalakan dan memilih program audio yang diinginkan. 

 

Gambar 4.26. Ruang Kontrol  
Sumber : http://rentalbandonline.netai.net/ 

 

4.3.5. Sistem Penyediaan Air Bersih 

Kebutuhan air bersih dapat diambil dari saluran air yang bersumber dari 

sumur artesis dan PDAM. Air dari sumur artesis dan PDAM akan digunakan 

untuk kebutuhan air minum, air mandi, air pengisi alat pemadam kebakaran, 

kebutuhan penyiraman tanaman pada landscape, dan sebagainya. Dalam 

sistim distribusi air PDAM akan digunakan tangki penampung (ground 
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resevoir) dengan menganut sistim up-feed system. Untuk ground reservoir, air 

yang ada di dalam dihubungkan dengan 2 macam pompa: pompa untuk 

menaikkan air keatas bangunan dan pompa khusus hydrant pillar yang hanya 

bekerja kala kran hydrant pillar dibuka saat terjadi bahaya kebakaran.  

 

Gambar 4.27 Sistem Instalansi Air Bersih 
Sumber : Isnanto, 2008 

 
 

4.3.6. Sistem Pembuangan Air Kotor dan Limbah 

Sistim pembuangan limbah cair atau air kotor yang berasal dari WC, 

binatu, dapur dan lavatory akan langsung dibuang ke bak kontrol untuk 

menyaring material yang masih bersifat padatan (seperti: plastik, pembalut 

wanita dan sebagainya) untuk kemudian dialirkan ke dalam STS (Sewage 

Treatdment System) dengan bahan kimia yang bersifat menghancurkan dan 

mengencerkan limbah. Setelah melewati STS, limbah dianggap sudah layak 

untuk dibuang ke riol kawasan yang kemudian berlanjut ke riol kota karena 

dianggap sudah tidak banyak mengandung bahan kimiawi yang 

membahayakan lingkungan.  
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Gambar 4.28. Sistem IPAL 
Sumber : Teknologi Lingkungan Tepat Guna, 2012 

 

4.3.7. Sistem Penangkal Petir 

Penangkal petir yang akan digunakan adalah sistim Faraday Cage 

dengan pertimbangan bentuk bangunan yang cenderung tinggi dengan 

sekeliling lahan berupa lahan yang kosong. Sistim ini menggunakan sistim 

pencairan radioaktif. Pencairan ini terdiri atas partikel berupa ion-ion yang 

akan menghantarkan arus listrik ke dalam tanah. Alat ini cara kerjanya hampir 

sama dengan sistim franklin hanya radiasinya lebih luas.  

Berikut adalah ulasan beberapa macam-macam alat penangkal petir: 

a. Franklin Rod 

Alat ini berupa kerucut tembaga dengan daerah perlindungan 

berupa kerucut imajiner dengan sudut puncak 112O . Agar daerah 

perlindungan besar, Franklin rod dipasang pada pipa besi (dengan tinggi 

1-3 meter). Makin jauh dari Franklin rod makin lemah perlindungan di 

dalam daerah perlindungan tersebut. Franklin rod dapat dilihat berupa 

tiang-tiang di bubungan atap bangunan. 

 

Gambar 4.29. Penangkal Petir Franklin Rod 
Sumber : Stevani, 2009 
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b. Faraday Cage 

Untuk mengatasi kelemahan Franklin Rod karena adanya daerah 

yang tidak terlindungi dan daerah perlindungan melemah bila jarak makin 

jauh dari Franklin Rod-nya maka dibuat system Faraday Cage. Faraday 

Cage mempunyai sistem dan sifat seperti Franklin Rod, tapi 

peMassangannya di seluruh permukaan atap dengan tinggi tiang yang 

lebih rendah. 

  

Gambar 4.30. Penangkal Petir Faraday Cage 
Sumber : Stevani, 2009 

c. Ionization Corona 

Sistem ini bersifat menarik petir untuk menyambar ke kepalanya 

dengan cara memancarkan ion-ion ke udara. Kerapatan ion makin besar 

bila jarak ke kepalanya semakin dekat. Pemancaran ion dapat 

menggunakan generator listrik atau batere cadangan (generated 

ionization) atau secara alamiah (natural ionization). Area perlindungan 

sistem ini berupa bola dengan radius mencapai sekitar 120 meter dan 

radius ini akan mengecil sejalan dengan bertambahnya umur. Sistem ini 

dapat dikenali dari kepalanya yang dikelilingi 3 bilah pembangkit beda 

tegangan dan dipasang pada tiang tinggi. 

d. Radioaktif atau Thomas 

Meskipun merupakan sistem penarik petir terbaik, namun sudah 

dilarang penggunaannya karena radiasi yang dipancarkannya dapat 

mengganggu kesehatan manusia. Selain itu sistem ini akan berkurang 

radius pengamanannya bersama waktu sesuai dengan sifat radioaktif. 
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Gambar 4.31 Sistem Penangkal Petir Radioaktif 
Sumber : Stevani, 2009 

 

4.3.8. Sistem Pemadam Kebakaran 

Dalam penyelamatan agar tidak terjadi korban jiwa dan rusaknya 

bangunan karena api, maka diperlukan penghawaan sistim yang mencakup 

pendeteksian terhadap api, pemadam api dan penyelamatan pengguna 

bangunan.  

 

Gambar 4.32 Instalansi Pemadam Kebakaran 
Sumber : Analisis, 2016 

 

a. Pendeteksian awal terhadap api 

Alat yang bekerja dalam pendeteksian awal terhadap api adalah 

heat + smoke detector. Alat ini mampu mendeteksi panas dalam satu 

ruangan apabila panas telah melampaui kondisi ambang batas suhu yang 
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ditentukan. Alat ini juga mendeteksi adanya asap yang terakumulasi 

dalam jumlah banyak pada suatu ruangan. Deteksi ini akan dilanjutkan 

dengan pembunyian alarm sebagai tanda bahaya. Dalam hal ini perlu 

juga diletakkan alarm manual yang letaknya mudah dilihat dan dicapai 

pengguna hotel dan sebagai back up pada perangkat otomatis bila 

pengguna hotel menyadari api terlebih dahulu dibanding alarm otomatis.  

b. Pemadaman api 

Untuk langkah pemadaman diperlukan perangkat sebagai berikut: 

1) Sprinkler, alat ini berfungsi memancarkan sejumlah air bertekanan 

secara otomatis dan merata ke semua arah sebagai pemadam 

kebakaran yang dipasang pada plafond ruangan, biasanya terpadu 

dengan smoke + heat detector. Alat akan bekerja secara otomatis 

bila kepala sprinkler pecah akibat panas dan otomatis akan 

menyemburkan air untuk memadamkan api.  

2) Hydrant Box, alat ini terdiri atas keran putar, selang air penyiram 

(hose) yang tergulung rapi dalam suatu box yang terhubung dengan 

tempat air dengan up feed system. Panjang selang berkisar 25–30 

meter diletakkan minimal 1 unit pada tiap lantai bangunan. Alat ini 

ditempatkan dalam kotak kaca yang ditanam dalam dinding. Jika 

kebakaran terjadi maka kotak kaca akan dipecahkan dan kran diputar 

untuk mengalirkan air melalui selang. 

3) Hydrant Pillar,  alat ini terletak dibagian luar bangunan, berfungsi 

sebagai tempat penyambungan antara selang air dengan ground 

reservoir untuk memadamkan api di bagian luar bangunan. 

4) Fire Extinguisher, alat pemadam kebakaran yang menggunakan 

bahan kimia tertentu yang berfungsi memadamkan api secara 

langsung. Bentuknya berupa tabung dengan ukuran tertentu. 

Diletakkan minimal satu pada tiap lantai bangunan bersama hydrant 

box. 

5) Penyelamatan 

Upaya penyelamatan dilakukan dengan penempatan: 

a) Pintu darurat. 

b) Tangga darurat, tangga darurat dalam hal ini juga merupakan 

kompartemen sehingga dilengkapi dengan pressure-fan atau 

stair pressurection yang berfungsi menghisap asap kemudian 
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dialirkan ke vent-duct yang dalam hal ini merupakan shaft asap. 

Disamping itu pressure fan juga berfungsi sebagai pemberi 

tekanan agar tekanan udara di dalam tangga darurat lebih tinggi 

daripada tekanan di luar tangga darurat sehingga asap tidak 

dapat masuk ke dalam ruangan tangga darurat.  

 

4.3.9. Sistem Security/ Keamanan 

Menerapkan teknologi sumber daya manusia, maksudnya selain 

petugas keamanan yang berpatroli setiap selang waktu tertentu juga 

digunakan peralatan canggih yang berbentuk CCTV yang ditempatkan 

dibeberapa sudut ruangan dan dipantau dibeberapa pos keamanan. Dengan 

penerapan teknologi ini diharapkan pengunjung tetap merasa aman tanpa 

kehadiran fisik petugas keamanan yang bertugas disekeliling mereka. 

 

 

Gambar 4.33 Sistem CCTV 
Sumber : www.luminaabc.co.id 

 

4.3.10. Sistem Komunikasi 

Sistim komunikasi menerapkan penggunaan : 

a. Telepon  

b. Internal telepon  

c. Bel (penggunaan pada ruang-ruang pengelola dan pada saat-saat 

darurat, misal: bahaya kebakaran). 
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d. Radio (back up terhadap telepon pada keadaan tertentu misal: jaringan 

telepon rusak). 

Khusus untuk penggunaan telepon menggunakan perangkat otomatis 

PABX (private automatic branch exchange) untuk kemudahan pelayanan 

telekomunikasi dengan back up sistim manual dengan bantuan operator. 

Jumlah pesawat telepon terbagi menurut kebutuhan ruang .  

 
 

Gambar  4.34 Skema Sistem Komunikasi 

Sumber : Wardhani, Wahyu Dwi, 2006 

 

4.3.11. Sistem Pengolahan Sampah 

Sampah dikumpulkan pada bak penampungan sementara, yang berasal 

dari tempat sampah tiap tiap ruang dan bangunan , kemudian di angkut oleh 

truk sampah ke bak penampungan sampah wilayah.  

 

 

Gambar  4.35 Skema Sistem Pengolahan Sampah 

Sumber : Wardhani, Wahyu Dwi, 

 

4.4 Analisis Struktural 

4.4.1. Sistem Modul 

a. Sistim Modul 

Sistim modul merupakan salah satu langkah untuk menentukan 

ukuran lebar, tinggi dan jarak antara kolom pada suatu bangunan 

nantinya. Dasar penentuan sistim modul antara lain: aktivitas pemakai, 

utilitas yang digunakan dan hal-hal khusus dalam perencanaan nanti. 

Sistim modul yang direncanakan dikelompokkan menjadi: 

1) Modul vertikal 

Sampah Tempat 
Sampah 

Bak 
Penampungan 

Truk 
Sampah 

Pembuangan 
akhir 
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Modul vertikal mencakup jarak antar dua elemen penyusun ruang 

yaitu antar lantai dengan lantai atau antar lantai dan plafond. Modul 

vertikal yang dipakai pada desain pergelaran ini atas pertimbangan 

efektifitas dan efisiensi digunakan jarak 4 meter untuk jarak lantai-

plafond. Sedangkan jarak antara plafond-lantai di atasnya akan 

menyesuaikan dengan sistim utilitas yang digunakan. 

2) Modul horisontal 

Tercakup dalam modul horisontal adalah ukuran panjang dan lebar 

ikut menentukan luas ruangan. Luasan ruangan ini dipergunakan 

oleh aktivitas yang dilakukan dalam ruangan, perabotan yang 

digunakan, modul-modul bahan bangunan yang tersedia di pasaran 

(keramik lantai, acoustic tile, bahan penutup plafond dan 

sebagainya). Sistim modul yang digunakan berupa sistim modul 

bentuk grid yang disesuaikan dengan bentuk bangunan yang 

bervariasi yang didasarkan atas modul ruang-ruang. 

 

4.4.2. Sistem Struktur Atas 

Sistem Struktur rangka ruang merupakan susunan modul-modul yang 

diatur berbalikan antara modul satu dengan lainnya sehingga gaya-gaya yang 

terjadi menjalar mengikuti bentuk modul-modul yang tersusun. Modul ini satu 

sama lain saling menguatkan, sehingga sistem struktur ini tidak mudah goyah. 

Keuntungan space frame : 

a. Praktis, mudah dirakit di lokasi 

b. Mengurangi biaya transportasi & pengemasan 

c. Fleksibel, karena bisa di terapkan pada bentuk – bentuk geometri 

bangunan, contohnya kubah, piramida. 

d. Masih Mampu berdiri meski satu struktur terlepas. 

e. Bentuk rangka yang tidak berubah bentuk apabila dibebani beban 

eksternal 

 

Keuntungan dari system rangka ruang sangat sesuai dalam 

pembangunan system struktur bandara karena bentuk fleksibel yang dapat 

diterapkan pada berbagai bentuk-bentuk geometri dengan struktur yang 

kokoh. 
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Sistem struktur space frame banyak sekali keuntungannya, diantaranya 

sangat sesuai dalam pembangunan system struktur bandara karena bentuk 

fleksibel yang dapat diterapkan pada berbagai bentuk-bentuk geometri 

dengan struktur yang kokoh. 

 

4.4.3. Sistem Struktur Bawah 

Bangunan ini mempunyai 3 bagian massa dalam satu bangunan, yaitu 

kaki, badan dan kepala. Kaki yang dimaksud adalah pondasi yang digunakan 

pada bangunan tersebut. Pada perencanaan dan perancangan Pusat 

Pergelaran Kesenian dan Kebudayaan di Yogyakarta ini menggunakan 

struktur pondasi yang memiliki daya tahan terhadap gempa bumi sesuai 

dengan ketentuan dan syarat standar nasional Indonesia. Pada bangunan 

Pusat Pergelaran Kesenian dan Kebudayaan di Yogyakarta ini memiliki 

bangunan dengan bentang lebar. Jenis tanah di kota yogyakarta sebagian 

besar tanah regosol karena kota yogyakarta termasuk cekungan bagian 

bawah lereng gunung merapi. Jenis tanah ini memiliki tekstur tanah kepasiran, 

geluh, remah gumpal lemah sehingga mudah meresapkan air permukaan 

tanah, oleh karena itu penggunaan pondasi tiang pancang yang menjadi 

pilihan. 

 

Gambar 4.36 Jenis – Jenis Pondasi 

Sumber: Wardhani, Wahyu Dwi, 2006 
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4.5 Analisis Arsitektural 

4.5.1. Pendekatan Arsitektur Neo- Vernakular Daerah Istimewa Yogyakarta 

Arsitektur neo-vernakular, tidak hanya menerapkan elemen-elemen fisik 

yang diterapkan dalam bentuk modern tapi juga elemen non fisik seperti 

budaya, pola pikir, kepercayaan, tata letak, religi dan lain-lain. 

Bangunan adalah sebuah kebudayaan seni yang terdiri dalam 

pengulangan dari jumlah tipe-tipe yang terbatas dan dalam penyesuaiannya 

terhadap iklim lokal, material dan adat istiadat. (Leon Krier, 1971). 

Arsitektur Neo-Vernakular merupakan suatu paham dari aliran Arsitektur 

Post-Modern yang lahir sebagai respon dan kritik atas modernisme yang 

mengutamakan nilai rasionalisme dan fungsionalisme yang dipengaruhi 

perkembangan teknologi industri. Arsitektur Neo-Vernakular merupakan 

arsitektur yang konsepnya pada prinsipnya mempertimbangkan kaidah-kaidah 

normative, kosmologis, peran serta budaya lokal dalam kehidupan masyarakat 

serta keselarasan antara bangunan, alam, dan lingkungan. 

“pada intinya arsitektur Neo-Vernakular merupakan perpaduan antara 

bangunan modern dengan bangunan bata pada abad 19” 

Batu-bata dalam kutipan diatas ditujukan pada pengertian elemen-

elemen arsitektur lokal, baik budaya masyarakat maupun bahan-bahan material 

lokal. Aliran Arsitektur Neo Vernakular sangat mudah dikenal dan memiliki 

kelengkapan berikut ini : hampir selalu beratap bubungan, detrail terpotong, 

banyak keindahan dan menggunakan material bata-bata. 

Perencanaan dan Perancanagn Pusat Pergelaran Kesenian dan 

Kebudayaan di Yogyakarta merupakan bagian wliayah Daerah Istimewa 

Yogyakarta, dengan begitu peninggalan seni dan budaya dipengaruhi oleh pola 

pemikiran dan perilaku dari masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Kebudayaan menjadi aspek yang memberi pengaruh besar terhadap 

pengembangan arsitekturnya. Pola hidup masyarakat Daerah Istimewa 

Yogyakarta ikut membentuk ciri arsitektur khas tradisionalnya. Maka dapat 

disimpulkan bahwa, arsitektur adalah bagian yang integral dari pengembangan 

kebudayaan, dan kebudayaan menjadi aspek penting dalam arsitektur. Konsep 

kearifan lokal menjadi satu istilah yang menekankan aspek kebudayan sebagai 

bagian dari sebuah lingkungan. Bangunan tradisional Daerah Istimewa 

Yogyakarta dapat kita temukan di beberapa tempat dengan ciri dasar fisik 
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bangunan  adalah rumah joglo yang dibuat dari material alam seperti kayu dan 

bambu. Tapi, lebih dari visual fisik yang ada, terdapat hal - hal lain yang menjadi 

patokan / panutan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam 

memperlihatkan identitas jatidirinya. Berikut adalah beberapa Kearifan Lokal 

Rumah Joglo khas Daerah Istimewa Yogyakarta yang bisa menjadi rujukan 

dalam mendesain. 

Tabel 4.8. Analisis Pendekatan Desain 

Analisis Pendekatan 
Terhadap 

Berdasarkan Katakteristik Area  Berdasarkan Arsitektur Ekologis 

 
M 
A 
T 
A 
H 
A 
R 
I 
 
 

Bentuk/ wujud/ 
fasade 

 Menyesuaikan fasade dari karakter 

rumah tradisional Yogyakarta 

 Memiliki bukaan dan bukaan kaca 

dengan tritisan di atasnya. 

  Memperbanyak bukaan pada 

fasade untuk memanfaatkan 

cahaya matahari sebagai 

penerangan alami. 

Massa 
bangunan 

 

  Menangkap ke arah datangnya dan 

tenggelamnya matahari. 

  Bangunan dan landscape mampu 

menangkap cahaya matahari dari 

segala arah. 

  Mampu menangkap datangnya 

cahaya matahari untuk penerangan 

alami. 

  Panas matahari diantisipasi 

dengan tanaman yang rindang dan 

aspek air yang ada di lingkungan. 

Orientasi 

  Ada upaya mengorientasikan 

bukaan ruang ke arah datangnya 

matahari. 

  Cahaya matahari masuk ke dalam 

ruangan bukan merupakan cahaya 

langsung. 

  Orientasi matahari dilakukan 

secara tidak langsung. 

  Orientasi pada matahari ditahan 

dengan barier alami. 

Material/ Tekstur 

  Penggunaan material yang tahan 

terhadap perubahan cuaca. 

  Penggunaan material yang berasal 

dari lingkungan sekitar laut dan 

pantai. 

  Penggunaan material berasal dari 

lingkungan sekitar. 

  Penggunaan material yang sesuai 

dengan kebutuhan. 

S 
I 

M 
P 
U 
L 
A 
N 
 

a. Bentuk/fasade: Fasade terdapat banyak bukaan dari kaca untuk menangkap cahaya 

matahari sebagai penerangan alami. 

b. Massa bangunan: bentuk Massa bangunan dibuat membuka terhadap arah datangnya 

cahaya matahari yang positif yaitu matahari pagi dan sore. 

c. Orientasi: orientasi terhadap matahari dilakukan secara tidak langsung dengan pengadaan 

barier alami berupa vegetasi. 

d. Material/Tekstur: penggunaan material-material yang alami yang diutamakan berasal dari 

lingkungan sekitar 
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Analisis Pendekatan 
Terhadap 

Berdasarkan Katakteristik Area  Berdasarkan Arsitektur Ekologis 

 
Gambar 4.37. Rumah Tradisional Yogyakarta 

Sumber: http://photos.wikimapia.org/ 

 
A 
N 
G 
I 
N 

Bentuk/ wujud/ 
fasade 

  Mampu memecah pergerakan 

angin. 

  Memiliki banyak bukaan-bukaan 

untuk cross sirculation/penghawaan 

alami. 

  Menyatu dengan aliran angin. 

  Memiliki banyak bukaan untuk 

cross sirculation/ penghawaan 

alami. 

Massa 
bangunan 

 

  Denah bangunan memiliki bentuk 

yang dapat memecah arah angin ke 

sisi-sisi bangunan. 

  Massa bangunan meninggi dan 

ramping untuk memperlancar 

pergerakan angin. 

  Perlindungan Massa bangunan 

dari angin dari timur, saat musim 

angin muson barat untuk 

menghadang angin kering. 

  Barier terhadap angin berupa 

barier alami, buatan dan 

penggunaan bentuk. 

Orientasi 
 

 Bukaan yang luas untuk 

memasukkan unsur dan karakter 

angin alami 

  Berorientasi terhadap upaya 

pemecah aliran angin. 

Material/ Tekstur 
 

  Material yang digunakan mampu 

menahan pengikisan terhadap 

angin dalam jangka waktu yang 

lama. 

 Sesuai dengan karakter lingkungan 

Yogykarta, yaitu batu alam dan kayu 

  Material yang digunakan mampu 

menahan pengikisan terhadap 

angin dalam jangka waktu yang 

lama. 

S 
I 

M 
P 
U 
L 
A 
N 

 
a. Bentuk/fasade: fasade yang muncul merupakan fasade yang mampu memecah datangnya 

arah angin ke sisi bangunan. 

 
b. Massa bangunan : Massa bangunan dibuat ramping dengan bentuk dasar yang mampu 

memecah angin.  

 
c. Orientasi: orientasi utama pada bangunan untuk memecah angin pada arah datangnya angin 

yang datangnya.  
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Terhadap 

Berdasarkan Katakteristik Area  Berdasarkan Arsitektur Ekologis 

 
d. Material/tekstur: menggunakan material yang mampu menahan pengikisan terhadap angin 

dalam jangka waktu yang lama.  

 
Gambar 4.38. Rumah Paziarah Sendangsono 

Sumber: wastu. Y.B. Mangunwijaya 

V 
I 
E 
W 
 

& 
 
O 
R 
I 
E 
N 
T 
A 
S 
I 

 

Bentuk/ wujud/ 
fasade 

  Fasade bangunan dan bukaannya 

mengarah pada area selatan dan 

barat site 

  Fasade bangunan dan bukaannya 

mengarah pada area jalan utama 

dan area barat site 

Massa 
bangunan 

  Massa bangunan mengikuti bidang 

site dan memaanfaatkan bidang-

bidang kosong. 

  Bukaan pada Massa bangunan 

mengarah pada area selatan dan 

barat, yaitu jalan utama dan stadion 

mandala krida 

  Massa bangunan memanfaatkan 

bidang kosong di area. 

Orientasi    Bangunan berorientasi pada area 

jalan utama 

 

  View dan Orientasi menampilkan 

potensi setempat, yaitu area 

stadion mandala krida 

 

Material/ Tekstur    Material yang digunakan 

menggunakan material alami yang 

berasal dari daerah sekitar. 

  Bukaan jendela terbuat dari kaca 

yang lebar. 

  Material yang digunakan 

menggunakan material yang mudah 

didapatkan di daerah setempat. 
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S 
I 

M 
P 
U 
L 
A 
N 

 
a. Bentuk/fasade: Fasade bangunan dan bukaannya mengarah ke area timur dan barat site.  

 
b. Massa bangunan: Massa bangunan memanfaatkan bidang-bidang kosong. 

c. Orientasi: Bangunan berorientasi ke area barat dan selatan 

  
d. Material/tekstur: Material yang digunakan menggunakan material alami dan bahan lain yang 

menarik, namun sesuai dengan tema. Bukaan jendela terbuat dari kaca yang lebar. 

 

  

Gambar 4.39. Analisis Site 

Sumber: Analisis, 2016 

 
S 
I 
R 
K 
U 
L 
A 
S 
I 

Bentuk/ wujud/ 
fasade 

  Tidak mengganggu sirkulasi 

manusia dan kendaraan. 

  Tidak mengganggu sirkulasi 

manusia dan kendaraan. 

 

Massa 
bangunan 

  Massa pada sirkulasi berupa 

bentuk perkerasan buatan dan 

bentuk yang masih alamiah. 

  Perbedaan karakter Massa yang 

muncul pada sirkulasi disesuaikan 

dengan kondisi sekitar. 

  Perbedaan karakter Massa yang 

muncul pada sirkulasi disesuaikan 

dengan kondisi alam setempat. 

Orientasi    Orientasi sirkulasi diarahkan pada 

area sekitar..  

  Orientasi sirkulasi diarahkan pada 

area utama bangunan yang menjadi 

daya tarik. 

Material/ Tekstur    Menggunakan material dari daerah 

sekitar. 

  Material tahan cuaca, pengikisan, 

erosi. 

  Penggunaan material yang 

menarik untuk sirkulasi ruang 

dalam.  

  Perkerasan yang ada pada ruang 

luar disesuaikan dengan kebutuhan 

aktivitas. 

  Perbedaan material digunakan 

untuk membedakan aktivitas di 

dalamnya. 

  Kebutuhan material disesuaikan 

dengan kebutuhan sifat sirkulasi. 
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   N 

a. Bentuk/fasade: Fasade disesuaikan dengan kondisi tapak. Tidak terjadi cross sirculation 

pada area sirkulasi manusia dan kendaraan. Wujud sirkulasi berupa sirkulasi langsung, 

tersamar dan berputar.                             

b. Massa bangunan: Massa pada sirkulasi berupa bentuk perkerasan buatan dan bentuk yang 

masih alami. Perbedaan karakter Massa yang muncul pada sirkulasi disesuaikan dengan 

kondisi alam mangrove dan laut. 

c. Orientasi: tiap sirkulasi mendapat orientasi yang berbeda berupa orientasi terhadap area 

mangrove,  laut, bangunan, dan fasilitas pendukung. 

d. Material/tekstur: penggunaan material tahan cuaca, pengikisan dan erosi dengan 

menggunakan penyatuan bentuk dengan alam. Kebutuhan material pada sirkulasi ruang 

dalam dibuat menarik dan nyaman bagi pengunjung.     

 

 
Gambar 4.40 : Bentuk Sirkulasi 
Sumber : Yusuf Adrian(2001) 

 

 

 
K 
E 
B 
I 
S 
I 
N 
G 
A 
N 

Bentuk/ wujud/ 
fasade 

  Fasade bangunan tertutup pada 

bagian yang dekat dengan sumber 

kebisingan yang mengganggu. 

  Fasade bangunan tertutup pada 

bagian yang dekat dengan sumber 

kebisingan yang menganggu. 

Massa 
bangunan 

  Menjauhkan Massa bangunan dari 

sumber kebisingan yang 

mengganggu. 

  Menyamarkan kebisingan yang 

ada dengan barier-barier alami 

  Meletakkan Massa bangunan di 

tegah site untuk meredam 

kebisingan. 

  Fasade bangunan tertutup pada 

bangunan yang dekat dengan 

sumber kebisingan yang 

mengganggu. 

Orientasi    Bangunan maupun site tidak 

diorientasikan pada pusat/sumber 

kebisingan yang mengganggu. 

  Bangunan maupun site tidak 

diorientasikan pada sumber 

kebisingan yang menganggu. 

Material/ Tekstur    Penggunaan material dari bahan 

alami yang mampu menyerap 

suara. 

  Pengadaan vegetasi untuk 

menangkal kebisingan. 

 Penggunaan material dari bahan 

alami yang mampu menyerap suara 

  Pengadaan vegetasi untuk 

menangkal kebisingan. 

 

S 
I 

M 
P 

a. Bentuk/fasade: fasade bangunan tertutup pada bagian yang dekat dengan sumber 

kebisingan. Menambahkan peredam suara pada ruangan. 

Pencapaian 
langsung 

Pencapaian 
tersamar 

Pencapaian 
berputar 
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U 
L 
A 
N  

b. Massa bangunan: Menjauhkan Massa bangunan dari sumber kebisingan. Menyamarkan 

kebisingan yang ada dengan barier-barier alami, berupa tanaman yang rindang atau sekat-

sekat pemisah.  

c. Orientasi: Bangunan tidak diorientasikan pada pusat/sumber kebisingan. 

 
d. Material/Tekstur: Penggunaan material dari bahan alami yang mampu menyerap suara. 

Penggunaan vegetasi yang mampu menyerap suara seperti pohon yang rindang selain untuk 

mengatasi kebisingan juga dapat mengatasi polusi yang ada. 

 
Gambar 4.41. Analisis Kebisingan 
Sumber : Analisis, 2016 

 

 
 

V 
E 
G 
E 
T 
A 
S 
I 

 

Bentuk/ wujud/ 
fasade 

  Vegetasi pada fasade berfungsi 

untuk menserasikan bangunan 

dengan lingkungan setempat. 

  Vegetasi sebagai penegas unsur 

karakter area kesenian dan 

kebudayaan pada fasade. 

 

  Vegetasi pada fasade berfungsi 

untuk menserasikan bangunan 

dengan lingkungan setempat. 

  Vegetasi sebagai penegas unsur 

karakter alam pada fasade. 

Massa 
bangunan 

  Vegetasi sebagai penegas unsur 

karakter area kesenian dan 

kebudayaan pada Massa 

bangunan. 

  Vegetasi sebagai penegas unsur 

karakter alam pada Massa 

bangunan. 

Orientasi    Pengaturan vegetasi ke dalam pola 

sirkulasi sebagai pengarah dan 

pelindung dari matahari dan angin. 

  Pengaturan vegetasi ke dalam pola 

sirkulasi sebagai pengarah ke site, 

serta sebagai pelindung dari 

matahari dan angin. 

Material/ Tekstur    Menggunakan vegetasi seperti 

kamboja, beringin, dan pohon 

lainnya yang kental akan kesan 

Yogyakarta 

  Menggunakan vegetasi yang 

tumbuh di lingkungan sekitar. 
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a. Bentuk/fasade: berfungsi untuk menserasikan bangunan dengan lingkungan setempat dan  

penegas unsur karakter kesenian dan kebudayaan pada fasade. 

b. Massa bangunan: vegetasi sebagai penegas unsur karakter area kesenian dan kebudayaan 

pada Massa bangunan. 

c. Orientasi: pengaturan vegetasi ke dalam pola sirkulasi sebagai pengarah dan pelindung dari 

matahari dan angin. Orientasi alur vegetasi sesuai pola sirkulasi mengarah ke bangunan 

utama. 

d. Material/Tekstur: menggunakan vegetasi yang tumbuh di Yogyakarta. 

 
 
Gambar 4.42. Peran Vegetasi 
Sumber : Perencanaan Tapak 
 

 

4.5.2. Analisis Pendekatan Interiror dan Ruang Khusus 

a. Ruang Pergelaran/ Pertunjukan/ Concert Hall 

1) Ruang Penonton Pergelaran (2000 m2) 

Ruang penonton pergelaran berfungsi sebagai tempat duduk 

penonton daat menyaksikan pertunjukan. Ruangan ini tidak memiliki 

banyak perabotan, hanya kursi sebagai perabotannya. Dalam ruangan 

ini juga tidak membutuhkan sirkulasi yang luas, hanya dibutuhkan 

sirkulasi untuk akses jalan manusia. Pada besaran ruang, kebutuhan 

ruang untuk satu orang, sebagai berikut: 
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a) Luas tempat duduk dala satu baris: 

= ≥ 0,45 m2/ tempat duduk 

Tambahkan ≥ 0,5 x ≥0,9 = 0,05 m2/ tempat duduk 

    = 0,50 m2/ orang 

 

Gambar 4.43. Ruang Penonton  

Sumber : Survei, 2016 

 

2) Ruang Stage/ Panggung (350 m2) 

Pada ruang stage hanya berupa ruang kosong tanda batas 

dinding yang berfungsi sebagai tempat pertunjukan. Ruang ini hanya 

diberikan pembatas elevasi lantai yang berbeda agar membedakan 

ruang.  

  

Gambar 4.44. Ruang Panggung  
Sumber : Survei, 2016 

a) Memperlihatkan perencanaan proscenium dengan rumah 

panggung dan flytower yang bisa diterapkan dalam berbagai jenis 

penggunaan dan ukuran panggung. Komponen normal flytower, 

dengan sisi galeri dan jaringan secara keseluruhan untuk akses 

tingkat tinggi dan rigging sementara.  
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Gambar 4.45. Potongan Stage 
Sumber : Strong, J. 2010 

 
Gambar 4.46. Denah Stage 

Sumber : Strong, J. 2010 

 
 

Gambar 4.47. Grid Installation (kiri( & fly gallery (kanan) 

Sumber : Strong, J. 2010 
 

Pada hakekatnya, proscenium perlu mengakomodasi 

pemandangan. Susunan tahap harus membuat pengaturan dan 

perubahan pemandangan dan pencahayaan yang mudah dan 

sefleksibel mungkin. Latar dapat dipindahkan selama  

pertunjukan, dan   membuat jalan bagi produksi baru. Gerakan 
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bisa horisontal ke sayap di kedua samping atau ke belakang 

panggung. Hal ini juga dapat vertikal menjadi flytower atau bawah 

vertikal ke basement panggung. 

Tempat yang paling mudah untuk memindahkan pemandangan 

adalah sayap panggung sehingga daerah ini penting. Ruang 

sayap juga perlu mengakomodasi prop table (untuk pengaturan 

dan menjalankan alat peraga selama pertunjukan) dan quick 

change areas (bilik sementara sering dibangun pada acara demi 

acara dasar untuk memfasilitasi pemain perubahan kostum 

dengan beberapa derajat privasi ketika tidak cukup waktu untuk 

kembali ke ruang ganti). 

b) Terdapat Hemp & Lock Rope pada peralatan atas kepala. Hemp 

adalah tali tunggal yang berfungsi membawa hiasan, seperti 

chandelier, atau sejumlah tali, biasanya tiga atau empat, 

terpasang ke   pipa aluminium yang mengikat pemandangan. 

Operator menaikkan dan menurunkan pemandangan ini dari galeri 

di sisi flytower tersebut. Tali melewati katrol di grid dan diikat ke 

cleat atau pin dipasang ke rel substansial di atas panggung sisi 

galeri ini, yang harus cukup lebar untuk menampung banyak 

operator yang diperlukan untuk mengoperasikan peralatan. 

Dilengkapi dengan lock rope agar dapat memberhentikan 

pemandangan/scenery sesuai keinginan. 

 
Gambar 4.48. Hemp Fly Gallery (kiri) & the rope lock (kanan) 

Sumber : Strong, J. 2010 

c) Struktur panggung haruslah dirancang agar kokoh dan kuat, 

untuk mengurangi keadaan yang buruk saat panggung sedang 

terpakai. Panggung harus dapat menahan bebang setidaknya 

segala property yang akan terpakai saat pentas dan segala 

pemain yang ada, serta segala gaya tekan dari setiap gerakan, 
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sehingga tidak terjadinya kecelakaan. Struktur understage juga 

harus dapat memberikan kestabilan untuk aktor , penari musisi, 

pemandangan , alat peraga , efek. 

 

 
Gambar 4.49. Semi Sprung (atas) & full sprung (bawah) 

Sumber : Strong, J. 2010 

d) Lift panggung digunakan untuk menaikkan dan menurunkan 

property teater yang memiliki beban sedang.  Lift ini memiliki 

ukuran yang bervariasi, yang disesuaikan dengan kebutuhan 

didalam panggung dan juga fungsinya seperti lift pengangkut 

property, lift pengangkut sebuah paduan suara, dan lainnya. Lift 

mampu menggeser puluhan ton pemandangan/scenery. 

 

Gambar 4.50. Lift Panggung 
Sumber : www. Arthurlloyd.co.uk 

 

3) Ruang Kontrol (46,8 m2) 

Ruang kontrol merupakan ruang yang dimana mengatur efek 

dari pertunjukan, seperti pencahayaan dan audio. Biasanya ruang ini 

berada dibelakang ruang penonton dan merupakan mezanin. 

Ruangan ini berisi peralatan audio sistem, pencahayaan, dan tirai, 

serta efek lainnya yang dapat mendukung pertunjukan.  
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Gambar 4.51. Ruang Kontrol  
Sumber : http://rentalbandonline.netai.net/ 

Sebagai aturan umum ruang kontrol suara terletak di belakang 

auditorium (bagi yang tidak menyediakan ruang operasi untuk 

sebagian besar acara). Ada juga yang menggunakan ruangan 

berjendela untuk ruang control suara /mixer room. 

a) Ruang kontrol suara untuk teater 

Ruang kontrol bersama oleh beberapa personel 

(pencahayaan, manajemen panggung, otomatisasi, dll) dengan 

jelas pandangan ke panggung. 

(1) Jendela harus miring beberapa derajat untuk mencegah 

operator dapat melihat refleksi mereka sendiri di kaca. 

(2) Sebuah bukaan jendela meningkatkan komunikasi selama 

set-up dan latihan. 

(3) lantai komputer sering digunakan untuk mengelola kabel untuk 

dipasang patch dan peralatan rak. 

 
Gambar 4.52. Ruang Kontrol  

Sumber : Strong, J. 2010 
 

b) Ruang kontrol lighting, sound, dan video 

Sebuah pengaturan yang lebih baik adalah membagi ruang kontrol 

sesuai fungsi dengan ruang terpisah untuk pencahayaan, suara 
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dan peralatan video proyeksi. Efektivitas ruang kontrol untuk mixer 

sound akan tergantung pada daerah dari bukaan jendela dan 

kedalaman balkon setiap overhang depan. 

 
 Gambar 4.53. Ruang Kontrol yang dipisah 

Sumber : Strong, J. 2010 

 

4.5.3. Analisis Pendekatan Material dan Ornamen Bangunan  

Bentuk dan makna ornamen yang akan dibahas disini dibatasi hanya 

pada beberapa ornamen yang umum dipakai.  

a. Gunungan adalah simbol dari jagad raya. Puncaknya adalah lambang 

keagungan dan keesaan. Bentuk simbol ini memang menyerupai gunung 

(seperti yang sering dipakai dalam wayang kulit). Dalam prakteknya, 

orang-orang Jawa memasang motif gunungan di rumah mereka sebagi 

pengharapan akan adanya ketenteraman dan lindungan Tuhan dalam 

rumah tersebut. 

 

Gambar 4.54.. Motif Gunungan Yogyakarta 
Sumber: https://ardajogja.files.wordpress.com 

b. Sesuai dengan arti harafiah kata “lung” sendiri yang berarti batang 

tumbuhan yang masih muda, simbol ini berupa tangkai, buah, bunga dan 

daun yang distilir. Jenis tumbuhan yang sering digunakan adalah 

tumbuhan teratai, kluwih, melati, beringin, buah keben dsb. Simbol ini 

melambangkan kesuburan sebagai sumber 

penghidupan di muka bumi. 
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Gambar 4.55. Motif Lung Yogyakarta 

Sumber: http://4.bp.blogspot.com/ 

 

c. Berasal dari kata ”wajik”, yaitu sejenis makanan dari beras ketan yang 

dicampur gula kelapa. Sesuai dengan namanya, wajikan berupa 

bentukan belah ketupat yang di tengahnya terdapat stilasi bunga. 

 

Gambar 4.56.. Motif Wajik Yogyakarta 
Sumber: http://tenunrangrang.com/ 

 

d. Patran berbentuk seperti daun yang disusun berderet-deret. Biasanya 

patran ditempatkan di bagian bangunan yang sempit dan panjang. 
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Gambar 4.57.. Motif Patran 

Sumber: https://ardajogja.files.wordpress.com 

 

e. Banyu tetes, ornamen ini biasa diletakkan bersamaan dengan patran. 

Sesuai dengan namanya, oranamen ini menggambarkan tetesan air 

hujan dari pinggiran atap (tritisan) yang berkilau-kilau memantulkan sinar 

matahari. 

 

 

Gambar 4.58. Motif Banyu Tetes 
Sumber: http://2.bp.blogspot.com/ 

 

f. Ragam hias berbentuk wajah hantu / raksasa. Banaspati ini 

melambangkan raksasa yang akan menelan / memakan segala sesuatu 

yang jahat yang hendak masuk ke dalam rumah. Karenanya ragam hias 

ini biasa ditempatkan di bagian depan bangunan, seperti pagar, gerbang, 

atau pintu masuk. 

 

Gambar 4.59. Motif Banyu Tetes 
Sumber: http://image.slidesharecdn.com/ 
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Dari ornamen – ornamen inilah yang menjadikan rumah tradisional kental 

akan kebudayaannya. Dari ketiga bentuk dan penmbahan ornamen maka 

didapatilah desain yang sesuai dengan konteks sekitar. 
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BAB V 

KONSEP PUSAT PERGELARAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN DI YOGYAKARTA 

 

5.1. Konsep Fungsional 

5.1.1. Sirkulasi ke Bangunan 

Konsep sirkulasi ruang luar pada Pusat Kesenian dan Kebudayaan 

Yogyakarta meliputi, pergerakan pengunjung dan pengelola dalam mencapai 

bangunan. Perencanaan zona parkir perlu mempertimbangkan kepentingan 

pelaku yang bersangkutan agar sirkulasi kendaraan yang berjalan lancar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.1. Sirkulasi Ruang Luar 
Sumber : Analisis, 2016 

Konsep sirkulasi ruang luar yang dipilih, yaitu pencapaian langsung 

karena kondisi site hanya memungkinkan untuk pencapaian site secara 

langsung. 

 

5.1.2. Program Ruang 

Tabel 5.1. Besaran Ruang Kegiatan Pertunjukan/ Pergelaran 

 NO. JENIS RUANG KAPASITAS LUAS (m2) 

1. Ruang Pergelaran/ Pertunjukan/ Concret Hall, terdiri atas; 

Hall ± 1000 orang 1040 

Lobby ± 750 orang 633,75 

R. Loket 4 orang 19,2 

R. Informasi 2 orang 9,6 

R. Penonton Pergelaran ± 2000 orang 2000 

R. Persiapan/ Briefing ± 50 orang 42,25 

R. Panggung/ Stage 100 orang 350 

R. Backstage 50 orang 42,25 

R. Ganti dan Rias Artis 20 orang 26 

R. Sistem Kontrol 30 orang 46,8 

R. Sistem Pencahayaan 2 orang 12 

R. Penyimpanan Barang Alat Musik 50 orang 150 

R. Penyimpanan Barang Properti 20 orang 100 

KM/ WC Khusus Pemain; 4 orang 9,6 

Pengelola 

Pengunjung 

Datang 
Informasi & 
Pelayanan 

Umum 

Kegiatan 
Pengelola 

Maintenance 
& Service 

Kegiatan 
Pergelaran 

Kegiatan 
Pameran 

Kegiatan 
Penunjang 
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 NO. JENIS RUANG KAPASITAS LUAS (m2) 

Pria: 2 KM, 1 wastafel 
Wanita: 2KM, 1 wastafel 

KM/ WC Umum; 
Pria: 3 WC, 4Urinoir, 2 wastafel 
Wanita: 5 WC, 2 wastafel 

10 orang 28 

Sumber: Analisa, 2016 

Tabel 5.2. Besaran Ruang Kegiatan Pameran 

NO. JENIS RUANG KAPASITAS LUAS (m2) 

1. Ruang Pameran, terdiri atas 

R. Pameran ± 500 orang 2400 

Sanggar Pagerlaran/ Pertunjukan 100 orang 195 

Sanggar Musik 100 orang 195 

Studio 15 orang 60 

Kamar Tidur/ Mess; 
5 Kamar Tidur, 

10 orang 65 

KM/ WC Khusus Mess; 
Pria: 3 KM, 1 wastafel 
Wanita: 2 KM, 1 wastafel 

5 orang 12,5 

Sumber: Analisa, 2016 

Tabel 5.3. Besaran Ruang Kegiatan Pengelola 

NO. JENIS RUANG KAPASITAS LUAS (m2) 

1. Ruang Pengelola, terdiri atas: 

R. Direktur 1 orang 12 

R. Sekretaris  1 orang 12 

R. General Manager 1 orang 12 

R. Manager 1 orang 12 

R. Staff Karyawan ± 30 orang 324 

R. Tamu 5 orang 13 

Pantry Pengelola 15 orang 54 

R. Rapat 20 orang 36 

R. Transit 5 orang 19,2 

KM/ WC Karyawan: 
Pria: 3 WC, 4Urinoir, 2 wastafel 
Wanita: 5 WC, 2 wastafel 

10 orang 24 

2. Ruang Pendukung, terdiri atas: 

R. Loker dan Ganti Baju ± 10 orang 108 

R. CCTV 1 unit 19,2 

R. Security 1 unit 10,8 

R. Janitor 3 unit 13,2 

Sumber: Analisa, 2016 

Tabel 5.4. Besaran Ruang Kegiatan Penunjang Pengunjung 

NO. JENIS RUANG KAPASITAS LUAS (m2) 

1. Penunjang pengunjung, terdiri atas: 

Gift Shop/ Souvenir 80 208 

Cafe dan Restaurant 200 819 

Dapur  - 39 

Taman Bunga - - 

Retail - 153,6 

Playground 1 unit 30 

R. Dokumenter 6 orang  52 

Amphiteater  50 78 

Teater Outdoor 100 156 

Musholla 1 unit 172,8 

Sumber: Analisa, 2016 
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Tabel 5.5. Besaran Ruang Servis 

NO. JENIS RUANG KAPASITAS LUAS (m2) 

1. Ruang Servis, terdiri atas: 

R. Panel 2 26 

R. Trafo 1 unit 26 

R. Genset 1 unit 32,5 

R. AHU 1unit 41,2 

R. PABX 1 unit 7,8 

R. Pompa 1 unit 15,6 

R. Plumbing 1 unit 39 

R. Sampah - - 

R. Penampungan Air Bersih 1 unit 4,4 

R. Mesin Lift 2 unit 11,96 

Core Lift 2 unit, 1250 kg 11,96 

Loading Dock 3 unit 70,2 

Sumber: Analisa, 2016 

Tabel 5.6. Besaran Ruang Luar 

NO. JENIS RUANG KAPASITAS LUAS (m2) 

1. Kegiatan Parkir 

Parkir Mobil 180  2250 

Parkir Motor 450 900 

Parkir Bus 5 212,5 

Parkir Mobil Karyawan 20 250 

Parkir Motor Karyawan 50 100 

2. Ruang Rekreasi 

Tracking  12 

Playground 1 unit 25 

Gazebo 8 unit 72 

Sumber: Analisa, 2016 

Rekapitulasi Besaran Ruang: 

a. Besaran Ruang Kegiatan Pertunjukan/ Pergelaran 

Luas Total = 4509,45 m2 

b. Besaran Ruang Kegiatan Pameran 

Luas Total = 2927,50 m2 

c. Besaran Ruang Kegiatan Pengelola 

Luas Total = 669,40 m2 

d. Besaran Ruang Kegiatan Penunjang Pengunjung 

Luas Total = 1708,40 m2 

e. Besaran Ruang Servis 

Luas Total = 286,62 m2 

f. Besaran Ruang Luar 

Luas Total = 3821,50 m2 

LUAS TOTAL =  13922,87 m2 
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5.1.3. Organisasi Ruang 

Ruang dalam Pusat Pergelaran Kesenian dan Kebudayaan di 

Yogyakarta dikelompokkan menjadi beberapa area sehingga 

pengelompokkan organisasi dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

 

 

 

Gambar 5.2. Organisasi Ruang 
Sumber : Analisis, 2016 
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5.2. Konsep Kontekstual 

5.2.1. Site Terpilih 

Site Pusat Pergelaran Kesenian dan Kebudayaan Yogakarta yang 

terpilih terletak pada Jl. Kenari, Yogyakarta. 

a. Luas Lahan 5,77 Ha 

b. Ketinggian Maksimal Bangunan ≤ 12 m 

c. KDB 50% DAN KLB 1,2 

 

Gambar 5.3. SITE 
Sumber : Analisa, 2016 

 

Gambar 5.4. Potongan SITE 
Sumber : Analisa, 2016 

 

5.2.2. Penzoningan 

Dari beberapa analisis site yang meliputi analisis klimatologi, 

aksesibilitas, view, kebisingan dan topografi serta analisis pelaku 

kegiatan di dapatkan pembagian zoning dalam perencanaaan Pusat 
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Pergelaran Kesenian dan Kebudayaan di Yogyakarta, terbagi menjadi 

4 Zoning, yaitu: 

a. Zoning Publik 

Parkiran, Hall, Ruang, Loket, Cafe dan Restaurant, taman bunga, lobby, 

km, musholla, giftshop, ruang informasi, amphiteater, ruang fiml 

dokumenter, retail, ruang pameran. 

b. Zoning Semi Publik 

Ruang direktur, ruang general manager, ruang sekretaris gm, ruang 

manager, ruang staff karyawan, ruang pamera, km, studio, teater outdoor, 

sanggar. 

c. Zoning Private 

Ruang penonton pergelaran, ruang persiapan, ruang stage, ruang 

backstage, ruang kontrol pertunjukan, ruang penyimpanan barang, ruang 

transit, pantry karyawan, ruang rapat, ruang mess, km/ wc. 

d. Zoning Servis 

Ruang cctv, ruang keamanan, ruang loker dan ganti baju, janitor, km, 

ruang ME, loading dock, core lift, ruang mesin lift. 

 

Gambar 5.5. Zoning Akhir 
Sumber : Analisa, 2016 
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5.3. Konsep Utilitas 

5.3.1. Sistem Penghawaan 

Penghawaan alami menggunakan bukaan-bukaan jendela untuk cross 

siculation udara.  

 

 
Gambar 5.6. Penghawaan dengan Sistim Ventilasi Silang 

Sumber : Fisika Bangunan 1 

 

Penghawaan buatan menggunakan : 

a. Exhaust fan, berfungsi untuk penyedotan udara dari dalam ruangan keluar 

ruangan, seperti KM/WC, Dapur, Ruang Genset, Ruang Pompa, Ruang 

Instalasi air.  

b. AC Split, karena ruangan tidak terlau besar dan tinggi. Penggunaan AC Split 

sangat efisien. 

 

 

 
 

Gambar 5.7. Sistim Penghawaan Buatan (AC Split) 

Sumbe : Analisis, 2016 
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5.3.2. Sistem Pencahayaan 

Sistim pencahayaan alami dimaksimalkan dengan banyak bukaan-bukaan. 

Kapasitas cahaya terang langit dapat diatur dengan pengaturan ketinggian, dan 

pemberian tritisan. Dengan begitu jumlah pembayangan kedalam bangunan dapat 

diatur. 

Untuk menambah kesan estetis, penerangan buatan juga diberikan pada 

eksterior kawasan/taman dan kolam. Beberapa bentuk lampu yang digunakan:  

a. Down lighting untuk mendapatkan pencahayaan langsung. 

b. Lampu hias digunakan untuk mendapatkan efek khusus pada sebuah ruang dan 

obyek. 

 

 

Gambar 5.8. Pencahayaan Alami 

Sumber : Analisis, 2016 

 

 
Gambar 5.9 Pencahayaan Buatan 
Sumber : Analisis, 2016 
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5.3.3. Sistem Elektrikal 

Sumber utama listrik untuk Pusat Pergelaran Kesenian dan 

Kebudayaan di Yogyakarta melalui PLN dengan menggunakan bantuan 

Genset (Generator Set), yang dapat bekerja secara otomatis bila aliran listrik 

dari PLN / listrik padam atau terputus, serta menambahkan panel surya 

sebagai sumber tenaga listrik lainnya. 

 

Gambar 5.10. Sistim Distribusi Elektrikal 
Sumber : Analisis, 2016 

 

Gambar 5.11 Sistim Elektrikal Panel Surya 
Sumber : Analisis, 2016 

 

5.3.4. Sistem Audio-Video-Efek 

Semua sistim audio-video-efek dikontrol oleh suatu ruang control yang 

bertanggung jawab terhadap jalannya pergelaran.  

 

 
 

Gambar 5.12 Jaringan Sistim Audio-Video 

Sumber : Analisis, 2016 
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5.3.5. Sistem Penyediaan Air Bersih 

Sistim sanitasi terdiri dari jaringan air bersih dan jaringan pembuangan 

limbah. Jaringan air bersih yang digunakan oleh resort adalah Down Pipe 

System, yaitu pendistribusian air yang dilakukan melalui pipa yang berasal 

dari ground tank. 

 

Gambar 5.13 Sistim Distribusi Air Bersih 
Sumber : Analisis, 2016 

 

5.3.6. Sistem Pembuangan Air Kotor dan Limbah 

Pembuangan limbah dibagi menjadi 4 : 

a. Air Kotor dari Kamar Mandi 

Urinoir mengandung lemak dan zat-zat lain sehingga harus ditampung dan 

disaring terlebih dulu dengan bak kontrol sebelum endapkan atau 

kemudian dialirkan ke tempat pengolahan limbah. 

 

 

 

 

 

Gambar 5.14 Sistim Distribusi Air Kotor dari Kamar Mandi 
Sumber : Analisis, 2016 

b. Air Kotor dari WC 

Tinja yang berbentuk cair dan padat ini perlu diendapkan terlebih 

dulu di dalam bioseptic tank kemudian di olah di sumur peresapan 

atau dialirkan ke folder untuk diolah dan kemudian dialirkan ke laut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.15. Sistim Distribusi Air Kotor dari WC 
Sumber : Analisis, 2016 
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c. Air Kotor dari Dapur 

Limbah  yang  mengandung  banyak  lemak  dialirkan  ke folder  untuk  

diolah  terlebih dahulu kemudian setelah memenuhi standar tertentu baru 

dapat dialirkan ke laut. 

 

 

 

 

Gambar 5.16. Sistim Distribusi Air Kotor dari Dapur 
Sumber : Analisis, 2016 

d. Air Hujan 

Untuk  buangan  air  hujan  disalurkan  langsung  ke  riol  kota  melalui  

saluran tertutup. Dengan mempertimbangkan kemiringan tanah, 

pengolahan tanah yang terkena jatuhnya air, perkerasan bangunan yang 

terkena air. 

 

 

 

 

 

Gambar 5.17 Sistim Distribusi Air Hujan 

Sumber : Analisis, 2016 

 

Masalah sanitasi, setiap bangunan akan dilengkapi bioseptic tank 

yang berada di kedalaman 4 meter di bawah permukaan air. Bioseptic tank 

ini sekali lima tahun akan disedot sehingga ramah lingkungan. 

 

5.3.7. Sistem Penangkal Petir 

Sistim penangkal petir menggunakan sistim penangkal petir Faraday 

Cage mengingat bangunan yang akan dirancang merupakan bangunan 

bertingkat dan di sekeliling bangunan merupakan area ruang terbuka. Sistim 

ini menggunakan sistim pencairan radioaktif. Pencairan ini terdiri atas 

partikel berupa ion-ion yang akan menghantarkan arus listrik ke dalam tanah. 

Alat ini cara kerjanya hampir sama dengan sistim franklin hanya radiasinya 

lebih luas. 
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Gambar 5.18. Sistim Penangkal Petir 

Sumber :Analisis, 2016 

 

 

Gambar 5.19.  Sistim Penangkal Petir Kawasan (Faraday Cage) 
Sumber : Analisis, 2016 

 

5.3.8. Sistem Perlindungan Bahaya Kebakaran 

Untuk pendeteksian terhadap api menggunakan heat + smoke detector. 

Untuk pemadaman terhadap api menggunakan sistim Sprinkler, Hydrant 

Box, Hydrant Pillar dan Fire Extinguisher. 

 
 

Gambar 5.20. Sistim Pemadam Kebakaran 

Sumber :Analisis, 2016 

Selain itu juga adanya penempatan penyelamatan di masing-masing 

bangunan yaitu menggunakan tangga dan pintu darurat. 
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5.3.9. Sistem Security/pengamanan 

Sistim keamanan menggunakan CCTV yang dipantau pos keamanan untuk 

mengawasi keadaan dan ruangan-ruangan di Pusat Pergelaran Kesenian dan 

Kebudayaan di Yogyakarta. 

 

Gambar 5.21 Sistim Pengamanan/CCTV 
Sumber :Analisis, 2016 

 

5.3.10. Sistem Komunikasi 

 

Gambar 5.22 Sistim Komunikasi 
Sumber :Analisis, 2016 

 

Sistim telekomunikasi dalam bangunan menggunakan: 

a. Telepon, penggunaan keluar area resort. 
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b. Internal telepon, penggunaan antar ruangan. 

c. Bel, dipenggunakan saat darurat. 

d. Radio, sebagai back up. 

 

5.3.11. Sistem Pengolahan Sampah 

Sistem pengolahan sampah : 

 

 
Gambar 5.23 Sistim Pengolahan Sampah  

Sumber :Analisis, 2016 
 

5.4. Konsep Struktural 

5.4.1. Sistem Modul dan Struktur Bangunan 

a. Sistem Modul berupa: 

1) Bentuk modul berupa grid yang disesuaikan denganbentuk bangunan 

2) Jarak lantai ke plafond 4 meter 

3) Jarak plafond dengan lantai diatasnya 0,2 meter 

4) Rencana lantai bangunan ≤ 12 meter 

b. Sistem Struktur 

Struktur bangunan menggunakan pondasi footplat yang dipasang tiang 

pancang dengan kedalaman ± 5 meter, karena belum mengetahui 

kejauhan mana kerasnya di area site. Kemudian untuk sistem rangka atap 

menggunakan space frame.  

 

5.5. Konsep Arsitektural 

5.5.1. Konsep Bentuk 

a. Pusat Pergelaran Kesenian dan Kebudayaan di Yogyakarta 

Bentuk bangunan memiliki unsur vernakular dari Daerah Istimewa 

Yogyakarta. bentuk bangunan ini bersifat dinamis dan fleksibel, karena 

sesuai dengan sifat bentuk kesenian yang dinamis. Pada dasarnya 

bentuk bangunan bersalkan dari 3 hal yang mendasar, yaitu rumah 
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tradisional Daerah Istimewa Yogyakarta, Tumpangsari, dan bentuk 

modern yang dinamis. Hal tersebut ada dikarenakan beberapa 

pertimbangan, sebgai berikut: 

1. Bentuk bangunan adat Daerah Istimewa Yogyakarta 

Pada sejarahnya, atap joglo merupakan atap rumah bagi para 

bangsawan, yaitu dapat dilihat dari atapnya yang menjulang keatas. 

Hal itu menandakan bahwa orang tersebut memiliki jabatan/ gelar 

yang tinggi/ seorang bangsawan, yang berarti atap tersebut 

merupakan pencerminan dari kehormatan bagi para bangsawan. 

Daerah Istimewa Yogyakarta, masih kental akan nuansa 

kerajaannya, karena DIY masih dipimpin oleh seorang raja yang 

pemerintahannya berpusat pada keraton. Akhirnya pada konsep ini 

menghadirkan atap gunungan sebagai desain arsitektural pada 

bangunan.  

 

Gambar 5.24. Rumah Tradisional Yogyakarta 
Sumber: Analisis, 2016 

2. Bentuk tumpang sari 

Tumpang sari merupakan salah satu interior dari rumah joglo 

yang sangat menarik. Estetika yang didapat dari ukiran dan 

bentuknya merupakan ciri khas dari rumah joglo. Dari bentuk yang 

berundak tersebut, tumpang sari memiliki arti tentang tingkat derajat 

sosial sang pemilik. Jika tumpang sari memiliki bentuk berundak yang 

banyak, maka derajat sosial sang pemilik sangat tinggi. Biasanya 

maksimal bentuk tumpang sari sampai 9 undakan.  
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Gambar 5.25. Sketsa Tumpang sari 
Sumber: Analisis, 2016 

1. Bentuk dinamis dan fleksibel 

Bentuk dinamis dan fleksibel pada bangunan sangat cocok 

untuk bangunan dengan fungsi kesenian, seperti opera house 

sydney, ghuangzhou opera house, dll.  

 
  

Gambar 5.26. Sketsa bentuk fleksible 
Sumber: Analisis, 2016 

Dari ketiga unsur diatas menjadikan perencanaan dan 

perancangan dari desain bangunan tersebut. Desain vernakular tidak 

berarti hanya sebatas atap joglo saja, tetapi dengan desain lebih 

kontenporer dengan tetap memunculkan local budaya dalam desain, 

dapat menjadikan desain yang bagus dan menarik. Untuk 

menampilkan desain vernkular yang lebih menonjol, ornamen-

ornamen pembentuk dibubuhkan dalam desain. Dalam sebuah 

bangunan Jawa biasanya dapat dijumpai banyak kayu yang diukir. 

Ornamen ukir ini sarat mengandung makna simbolis. Ornamen ini 

bermacam ragamnya, misalnya gunungan, tlacapan, ayam jago, ular 

naga, banyu-tetes,banaspati dan sebagainya.  
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Gambar 5.27. Konsep Transformasi Fasad 

Sumber: Analisa, 2016 

Dengan konsep transformasi bentuk dari ketiga poin di atas, 

maka didapatkan bentuk transformasi bentuk yang sesuai dengan 

ketiga poin. 

 

Gambar 5.28. Konsep Fasad Bangunan 
Sumber: Analisa, 2016 
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Gambar 5.29. Konsep Fasad Bangunan 
Sumber: Analisa, 2016 

 

b. Taman  

Taman merupakan area bersantai dan area merelekskan diri dari 

kepenatan. Salah satu gaya taman paling indah adalah taman dari 

belanda. Taman pada pergelaran ini menggunakan taman gaya belanda 

karena kebanayakan implementasi dari taman di Indonesia bersal dari 

gaya taman Belanda, contohnya seperti taman – taman di Bandung. 

Taman-taman di kota Bandung pada awal abad ke-20 dapat dikatakan 

sebagai suatu adopsi dari pengaruh English Landscape Gardening yang 

juga ikut masuk ke Indonesia lewat perencana-perencana kota Belanda.  

Tulip merupakan tanaman berumbi yang umumnya tidak terlalu 

tinggi. Daun bunga ini berbentuk memanjang dan kelopak bunga tulip 

yang siap mekar, akan tumbuh tegak lurus. Setiap bunga memiliki jumlah 

mahkota sebanyak 6 helai. Karena mudah disilangkan antar spesies, 

variasi warna bunga tulip menjadi sangat beragam. Ada bunga tulip 

berwarna merah, pink, kuning, biru, ungu, orange serta gradasi warna 

menarik lainnya. Oleh karena itu, penggunaan taman ini sebagai tanaman 

utama sangat cocok untuk bangunan Pusat Pergelaran Kesenian dan 

Kebudayaan di Yogyakarta. 
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Gambar 5.30. Bunga tulip 
Sumber: www. Inddit.com 

Selain itu, taman akan diberikan ornamen dan pernik – pernik gaya 

kuno yogyakarta sebgai pemanis visual taman gaya belanda. Gazebo dan 

sclupture pun juga dirancang agar memberikan kesan modern tetapi 

masih memiliki gaya belanda, sehingga tetap pada satu tema yang sama. 

 

Gambar 5.31. Lampu Taman (kiri) & Sclupture Taman (kanan) 
Sumber: Analisa, 2016 

 

Gambar 5.32. Gazebo 

Sumber: Analisa, 2016 
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5.5.2. Konsep Material Bangunan 

Meterial bangunan menggunakan material modern dengan visual yang 

mempertimbangkan pada bentuk dan visualisasi dari konsep Neo – 

Vernakular. Penggunaan kayu dan batu bata akan lebih menonjol dari material 

yang lain, agar memberikan kesan lokal budaya Yogyakarta. Selain itu, 

material akan dicampur dengan beberapa jenis material lain, seperti kaca 

spider fitting, acp, conblok, dll. 

 

Gambar 5.33. Material bangunan 
Sumber: www.Furniturenesia.com 

Setelah penggunaan material modern, Pusat Pergelaran Kesenian dan 

Kebudayaan juga menggunakan ornamen – ornamen yang memang menjadi 

lokal budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penggunaan material ini 

menggunakan bahan acp pabrikasi sehingga bentuk ornamen yang diinginkan 

dapat terpenuhi. 

Pada pemilihan cat bangunan pergelaran ini, mempertimbangkan 

penggunaan warna alami seperti warna cat kayu. Penggunaan warna alami 

ini akan menjadi satu konteks yang sama, sehingga terciptanya keselarasan 

antara meterial yang digunakan dan warna yang dipilih. Warna yang akan 

dipilih adalah warna coklat dan sejenisnya, tetapi pengunaan warna kontras 

juga dibutuhkan untuk beberapa tempat. Penggunaan warna kontras ini 

berfungsi sebagai warna yang mencolok bagi bangunan. 
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