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ABSTRAK 

“Pusat Seni Budaya Betawi di Jakarta dengan Pendekatan Desain Arsitektur 

Ekspresionisme” 

Oleh : 

Rian Setiawan 

Program Studi Teknik Arsitektur, Jurusan Teknik Sipil 

Universitas Negeri Semarang 

2019 

Jakarta  merupakan kota yang unik  karena  tidak  bisa  sekedar  mewakili etnis  penduduk 

aslinya,  yaitu Betawi, tetapi juga menjadi rumah bagi berbagai manusia, suku, budaya, dan 

etnis lain yang datang, hidup, dan berkembang di dalamnya.  

Namun pada perkembangannya, Budaya Betawi semakin terlupakan karena banyaknya 

pengaruh-pengaruh budaya yang masuk dari kota lain yang dibawa oleh masyrakat 

pendatang di Jakarta. Jumlah penduduk etnis Betawi dari setiap tahun juga semakin menurun 

di Jakarta. Pada sensus penduduk tahun 2001, ada sebesar 27,65% masyarakat Betawi yang 

tinggal di Jakarta dan pada sensus tahun 2010, etnis Betawi hanyalah 10,4% saja dari jumlah 

penduduk Jakarta secara keseluruhan, (BPS, 2011). 

Karena hal tesebut, sebaiknya harus ada upaya untuk mengangkat kembali suku betawi di 

Jakarta agar tetap menjadi salah satu identitas kota Jakarta. Perwujudan gagasan untuk 

perencanaan pusat seni dan kebudayaan Betawi tentunya dapat menjadi solusi yang sangat 

baik. Selain sebagai identitas betawi di kota Jakarta , perencanaan harus didukung dengan 

aspek pengembangan berkelanjutan,yaitu aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. 

konsep pendekatan desain arsitektur ekspresionisme yang  dipilih pada bangunan akan 

menjadikan identitas dengan  mengekspresikan karya seni budaya dalam bangunan tersebut. 

Kedudukan Pusat Seni dan Budaya Betawi dalam konteks kota Jakarta dan Indonesia sangat 

penting sebagai identitas betawi di Kota Jakarta dan dapat mewadahi aktivitas-aktivitas 

pengembangan budaya yang visioner. 

Selanjutnya pada perencanaan dan perancangan sebuah “Pusat Seni Budaya Betawi di 

Jakarta dengan Pendekatan Desain Arsitektur Ekspresionisme”, penulis melakukan proses 

pengumpulan data baik langsung maupun tidak langsung, serta melakukan pencarian site 

yang berakhir pada penilaian dan didapatkan 1 (satu) site terpilih yaitu site terletak di 

Kemayoran, Jakarta Pusat.  

Bedasarkan pengumpulan data, analisa, dan pendekatan yang dilakukan, didapatkan 

rekomendasi desain sebuah “Pusat Seni Budaya Betawi di Jakarta dengan Pendekatan 

Desain Arsitektur Ekspresionisme” yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dalam 

melakukan proses desain selanjutnya, aspek-aspek perencanaan dan perancangan arsitektur 

yang telah dianalisa dijadikan sebagai pedoman. 

Kata Kunci : Pusat Seni Budaya, Betawi, Jakarta, Arsitektur Ekspresionisme 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Indonesia adalah negara yang memiliki banyak pulau dan jumlah kota yang 

sangat banyak. Hal tersebut juga menjadikan Indonesia mempunyai seni dan budaya 

yang beragam dari berbagai kota yang ada, tidak terkecuali dari kota Jakarta sebagai 

ibu kota negara Indonesia dengan suku Betawi sebagai penduduk aslinya. 

Jakarta  merupakan kota yang unik  karena  tidak  bisa  sekedar  mewakili etnis  

penduduk aslinya,  yaitu Betawi, tetapi juga menjadi rumah bagi berbagai manusia, 

suku, budaya, dan etnis lain yang datang, hidup, dan berkembang di dalamnya.  

Betawi sendiri adalah sebuah etnik  dengan jumlah penduduk yang  

mendominasi Jakarta. Penduduk  Betawi  telah  mendiami  Jakarta  sekitar  sejak  

zaman  batu  baru  atau Neoliticum, yaitu 1500 SM. Betawi merupakan etnis yang 

kaya akan keragaman budaya, bahasa, dan kultur. Warna-warni ini membawa aneka 

persepsi, tafsiran, dan pemahaman tentang Betawi, baik dari segi penduduk asli, 

kultur, maupun kebudayaan.  

Namun pada perkembangannya, Budaya Betawi semakin terlupakan karena 

banyaknya pengaruh-pengaruh budaya yang masuk dari kota lain yang dibawa oleh 

masyrakat pendatang di Jakarta. Etnis Betawi pada kenyataannya adalah etnis 

minoritas secara jumlah di Indonesia, bahkan di Jakarta sekalipun, mereka bukanlah 

etnis mayoritas (Saputra, 2005). Data dari Badan Pusat Statistik menyatakan jumlah 

penduduk DKI Jakarta pada tahun 2010 adalah sebanyak 9.607.787 jiwa. Jika jumlah 

etnis Betawi saat ini hanya 25% dari empat juta yang tinggal di Jakarta, maka berarti 

hanya ada satu juta penduduk etnis Betawi diantara sembilan juta lebih penduduk 

Jakarta (sekitar 10,4% saja) (BPS, 2011). 

Jumlah penduduk etnis Betawi dari setiap tahun juga semakin menurun di 

Jakarta. Pada sensus penduduk tahun 2001, tercatat hanya ada sebesar 27,65% 



Pusat Seni Budaya Betawi di Jakarta dengan Pendekatan Arsitektur Ekspresionisme  I Rian Setiawan 5112415026 I 2 
 

 

masyarakat Betawi yang tinggal di Jakarta dan pada sensus tahun 2010, etnis Betawi 

hanyalah 10,4% saja dari jumlah penduduk Jakarta secara keseluruhan, tergusur 

oleh etnis Jawa sebagai etnis mayoritas (BPS, 2011).  

Jumlah penduduk Betawi yang semakin sedikit seharusnya dapat dapat 

menjadi alasan yang kuat untuk kembali memperkenalkan budaya betawi secara 

lebih agar dapat tereksplorasi menjadi suatu identitas seni dan budaya yang cukup 

penting sebagai daya tarik tersendiri dari ibu kota negara. Terlebih lagi menurut 

perusahaan penghimpun riset pasar, statistik dan sisitem global yang berbasis di 

Inggris, Euromonitor Internasional, Jakarta diprediksi sebagai kota dengan 

presentase peningkatan turis paling tinggi di dunia pada tahun 2025, yaitu naik 100 

% dari tahun 2017. Data tersebut menunjukkan pada tahun 2017 ada 3.587.500 

wisatawan mancanegara berkunjung ke Jakarta, dan pada tahun 2025 diprediksi ada 

7.185.900 wisatawan mancanegara yang akan datang ke Jakarta. 

 

Tabel 1.1. Kunjungan Wisatawan Mancanegera DKI Jakarta dari tahun 2009 – 2017 

Sumber : Jakarta dalam angka 2018 
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Selain itu berasarkan data Badan Pusat Statistik ( BPS ) Jakarta Dalam Agka 2018 

juga menunjukan peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dari setiap tahunnya. 

Banyaknya wisatawan mancanegara yang datang tentunya dapat menjadi media 

perantara untuk mengenalkan budaya Betawi kepada dunia Internasional.  

Perwujudan gagasan untuk perencanaan pusat seni dan kebudayaan Betawi 

tentunya dapat menjadi solusi yang sangat baik. Selain sebagai identitas betawi di 

kota Jakarta , perencanaan harus didukung dengan aspek pengembangan 

berkelanjutan. Tiga aspek penting dalam isu berkelanjutan adalah ekonomi, sosial 

dan lingkungan ( ekologi, dsb ). Dari sudut pandang ekonomi, gagasan desain tempat 

ini harus mendukung pengembangan ekonomi kreatif yang berbasis pada 

masyarakat seni. Sementara dari sudut pandang sosial tempat ini diharapkan mampu 

mewadahi aktifitas interaksi masyarakat kota dengan berbagai latar belakang budaya 

sehingga kreativitas muncul disana.  

Saat ini aspek ekonomi dan sosial tidak dapat berdiri sendiri karena harus 

disinergikan dengan aspek lingkungan, yakni menghadirkan desain yang 

membangun kesadaran terhadap penghargaan ekologi.  

Selain itu penerapan konsep pendekatan desain arsitektur yang akan dipilih 

pada bangunan sehingga menjadi identitas dengan tetap mengekspresikan karya 

seni budaya dalam bangunan tersebut juga sangatlah penting. Salah satunya 

dengan menggunakan konsep pendekatan desain arsitektur ekspresionisme. 

Pendekatan tersebut mempunyai ciri-ciri yang visioner dan menjadikan bangunan 

sebagai ekspresi dari suatu karya seni dari pengalaman batin. Dengan demikian 

kedudukan Pusat Seni dan Budaya Betawi dalam konteks kota Jakarta dan Indonesia 

sangat penting sebagai identitas betawi di Kota Jakarta dan dapat mewadahi 

aktivitas-aktivitas pengembangan budaya yang visioner. 
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1.2       Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam perencanaan dan perancangan “Pusat Seni dan Budaya 

Betawi di Jakarta dengan Pendekatan Desain Arsitektur Ekspresionisme” terbagi 

ke dalam 2 bagian, yaitu rumusan masalah secara umum dan khusus. Berikut ini 

adalah uraian rumusan masalah tersebut. 

a.   Umum 

Menjadikan desain bangunan Pusat Seni dan Budaya Betawi di Jakarta 

diharapkan dapat mempresentasikan identitas dan karakter kota Jakarta. Baik 

ruang luar, ruang dalam, fasad fisik, tata letak bangunan maupun site dapat 

mempengaruhi masyarakat luar agar tertarik memasuki bangunan tersebut. 

 

b.  Khusus 

Bagaimana mendesain sebuah bangunan Pusat Seni dan Budaya di Jakarta 

dengan pendekatan desain arsitektur ekspresionisme dalam mewadahi 

aktivitas-aktivitas pengembangan seni dan budaya yang visioner. Selain itu 

tempat tersebut dapat menjadi sebuat jawaban bagaimana meningkatkan 

aspek ekonomi, sosial dan ekologi memalui wisata edukasi dan rekreasi seni 

dan budaya kota Jakarta. 
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1.3       Tujuan dan Sasaran 

Tujuan dan sasaran dari penyusunan Landasan Program Perencanaan dan 

Perancangan Arsitektur (LP3A) dengan judul “Pusat Seni dan Budaya Betawi di 

Jakarta” yaitu: 

a.   Tujuan 

Tujuan dari penyusunan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan 

Arsitektur (LP3A) ini adalah untuk mendapatkan landasan program 

perencanaan dan perancangan sebuah desain Pusat Seni dan Budaya 

Betawi di Jakarta yang mampu menjadi identitas atau karakter kota, 

mewadahi aktivitas masyarakat, meningkatkan aspek ekonomi, sosial dan 

ekologi melalu seni dan kebudayaan kota Jakarta. 

b.  Sasaran 

Dapat menjadi wisata edukasi dan rekreasi bagi siapapun yang berkunjung 

ke kota Jakarta dan diharapkan mampu mewadahi aktifitas interaksi 

masyarakat kota dengan berbagai latar belakang budaya sehingga kreativitas 

muncul disana. Dengan demikian kreativitas masyarakat dapat tersalurkan 

melalui kegiatan-kegiatan yang ada. 

1.4       Manfaat 

Manfaat yang didapatkan berupa manfaat subjektif dan objektif. Manfaat tersebut 

yaitu: 

a.   Manfaat Subjektif 

Manfaat subjektif yang didapatkan yaitu sebagai salah satu persyaratan dari 

Tugas Akhir dalam menempuh Program Sarjana S1 di Program Studi Teknik 

Arsitektur, Universitas Negeri Semarang. 
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b.  Manfaat Objektif 

Sebagai sumbangan untuk perkembangam ilmu pengetahuan, khususnya dalam 

bidang arsitektur. Selain itu, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pemerintah dan masyarakat kota Jakarta dengan memberikan solusi dari 

permasalahan yang ada dan diterapkan ke dalam desain terkait perencanaan  

1.5       Lingkup Pembahasan 

Lingkup pembahasan terdiri dari pembahasan substansial dan spasial, lingkup 

tersebut yaitu: 

a.   Subtansial 

Secara substansial pembahasan mencakup perencanaan dan perancangan 

“Pusat Seni dan Budaya Betawi di Jakarta dengan Pendekatan Desain 

Arsitektur Ekspresionisme”. Pembahasan tersebut meliputi pembahasan 

materi berdasarkan aktivitas dibidang arsitektur dan pembahasan lainnya 

yang berhubungan dengan perencanaan dan perancangan, kemudian 

dianalisa dengan menggunakan pendekatan aspek–aspek yang ada dalam 

arsitektur yaitu aspek kontekstual, aspek fungsional, aspek arsitektural, 

aspek teknis, dan aspek kinerja 

b.   Spasial 

Secara spasial perencanaan dan perancangan “Pusat Seni dan Budaya 

Betawi di Jakarta dengan Pendekatan Desain Arsitektur Ekspresionisme” 

Selanjutnya dilakukan proses pemilihan lokasi dan site. Wilayah Kota 

Jakarta yang diperuntukan untuk perencanaan tersebut sesuai dengan 

peraturan yang ditetapkan. 

1.6       Metode Pembahasan 

Metode studi yang dipergunakan dalam Penyusunan Landasan Program 

Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) adalah metode diskriptif, analitis, 
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serta dokumentatif. Metode tersebut dilakukan dengan cara menguraikan semua 

data baik data literatur, wawancara, maupun data lapangan dan permasalahan, 

kemudian dianalisis secara sistematis sesuai ilmu arsitektur untuk memperoleh 

pemecahan yang sesuai dengan perencanaan dan perancangan “Pusat Seni dan 

Budaya Betawi di Jakarta dengan Pendekatan Desain Arsitektur Ekspresionisme ". 

Adapun pengumpulan data, dilakukan dengan cara, yaitu: 

a.   Studi Literatur 

Studi literatur/kepustakaan yaitu metode pengumpulan data dari sumber–

sumber terkait dan tertulis serta studi kasus melalui buku, koran majalah, 

brosur, dan lain–lain. 

b.  Survei dan Dokumentasi 

Survei dan dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan 

pengambilan gambar–gambar melalui pengamatan secara langsung di 

lapangan. 

c.   Wawancara 

Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan cara bertanya kepada 

narasumber untuk memperoleh informasi terkait data yang dibutuhkan. 

Melalui mekanisme pengumpulan data di atas, data yang didapatkan dibagi 

menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: 

a. Data  primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan, 

seperti halnya survei, dokumentasi, dan wawancara. 

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu 

melalui literatur. 

 

1.7       Keaslian Penulisan 

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penyusunan Landasan Program 

Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) sudah ada yang pernah 
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mengajukan judul yang serupa untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 

perguruan tinggi, dengan judul “Pusat Pengembangan Kesenian Betawi di Situ 

Babakan – Srengseng Sawah Jakarta” olej Margareth VSP. Akan tetapi saya 

mencoba mengembangkan dengan mengambil permasalahan dan lokasi yang 

berbeda. 

 

1.8      Sistematika Pembahasan 

Penyusunan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) 

disusun dengan urutan pembahasan yang disajikan secara sistematis. Sehingga hal 

tersebut dapat mempermudah langkah–langkah di dalam proses perencanaan dan 

perancangan kedepannya. Adapun kerangka urutan pembahasan tersebut adalah 

sebagai berikut: 

 

BAB I             PENDAHULUAN 

Membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 

sasaran, manfaat, ruang lingkup, metode pembahasan, sistematika 

pembahasan, dan alur pikir. 

 

BAB II           TINJAUAN PUSAT SENI DAN BUDAYA DI JAKARTA 

Meninjau tentang hal–hal yang berkaitan dengan Pusat Seni dan 

Budaya, persyaratan ruang, serta studi banding. Selain itu, terdapat 

penjabaran mengenai referensi atau tinjauan desain yang digunakan 

dalam perencanaan dan perancangan “Pusat Seni dan Budaya Betawi 

di Jakarta dengan Pendekatan Desain Arsitektur Ekspresionisme” 

tersebut. 
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BAB III          TINJAUAN LOKASI 

Membahas tentang alternatif site, penilaian site, dan site terpilih yang 

nantinya akan dijadikan sebagai lokasi Pusat Seni dan Budaya Betawi 

di Jakarta. Baik data tentang kedudukan geografis, letak administratif, 

potensi site, hingga permasalah di dalam site.   

 

BAB  IV         PENDEKATAN  KONSEP  PERENCANAAN  DAN 

PERANCANGAN ARSITEKTUR 

Berisikan tentang analisa terhadap data–data yang diperoleh 

sehingga memunculkan konsep yang baru. Di dalam bab ini terdapat 

penentuan anggapan dan titik tolak pendekatan, yang meliputi: 

pendekatan lingkup pelayanan; pendekatan pelaku dan aktivitas; 

pendekatan kebutuhan ruang; pendekatan arsitektur bangunan; 

pendekatan sistem utilitas; dan pendekatan sistem struktur bangunan 

yang terangkum dalam program dasar perancangan. Program 

tersebut terdiri dari aspek konstektual, aspek fungsional, aspek 

arsitektural, aspek teknis, dan aspek kinerja. 

 

BAB V           KESIMPULAN 

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan dari data yang telah 

dikumpulkan dan hasil analisa menggunakan berbagai aspek dan 

pendekatan yang telah dilakukan untuk dijadikan sebagai konsep atau 

program dasar perencanaan dan perancangan “Pusat Seni dan 

Budaya Betawi di Jakarta dengan Pendekatan Desain Arsitektur 

Ekspresionisme
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1.8 Alur Pikir  
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BAB II 

TINJAUAN PUSAT SENI BUDAYA BETAWI 

 

2.1. Pengertian Pusat Seni 

Secara harfiah, kata Pusat Seni berasal dari kata Pusat, dan Seni yang mempunyai sifat 

berlainan tetapi satu tujuan antara lain : 

a. Pusat : 

a) Tempat koordinasi kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan. 

b) Pusat atau pokok pangkal yang menjadi tumpuan berbagai macam urusan. 

c) Tempat yang menjadi pokok atau sumber perhatian. 

b. Seni : 

Pengertian  seni  menurut  berbagai  sumber,  antara  lain : 

1) Ki Hajar Dewantara 

Seni   merupakan   segala   perbuatan   manusia   yang   timbul   dari   hidup 

perasaannya dan bersifat indah hingga  dapat menggerakkan jiwa perasaan 

manusia. 

2) Prof. Drs. Suwaji Bastomi 

Seni adalah aktivitas batin dengan pengalaman estetik yang dinyatakan dalam 

bentuk agung yang mempunya daya membangkitkan rasa takjub dan ham. 

3) Drs. Sudarmadji  

Seni   adalah   segala   manifestasi   batin   dan   pengalaman   estetis   dengan 

menggunakan media bidang, garis, warna, tekstur, volume dan gelap terang. 

4) Enslikopedia Indonesia 

Seni adalah penciptaan segala hal atau benda yang karena keindahannya orang 

senang melihatnya atau mendengarkannya. 
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5) Schopenhauer (Bertolak dari seni musik) 

Seni    adalah    segala    usaha    untuk    menciptakan    bentuk-bentuk    yang 

menyenangkan.  Menurutnya  tiap  orang  tentu  senang  dengan  seni  music 

meskipun seni musik adalah seni yang paling abstrak. 

6) Eric Ariyanto 

Seni  adalah  kegiatan  rohani  atau aktivitas batin  yang direfleksikan  dalam 

bentuk karya yang dapat membangkitkan perasaan orang lain yang melihat atau 

mendengarkannya. 

 Aktifitas manusia yang terdiri atas; bahwa satu orang secara sadar dengan 

perantara  tanda-tanda  lahiriah  tertentu,  menyampaikan  kepada  orang  lain 

perasaan-perasaan yang telah dihayatinya, dan bahwa orang lain ditulari oleh 

perasaan-perasaan   ini   dan   juga   mempunyai   pengalaman   yang   sama 

(Tolstoi:1964). 

 Suatu pengungkapan tentang perasaan manusia (Hospers:1967). 

 

Seni di Indonesia dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu:  Seni rupa, 

Seni pertunjukan, dan Seni sastra (Indonesian Heritage,2001) 

a) Seni rupa 

Seni rupa sering disebut juga sebagai seni kriya, yaitu paduan antara seni dan 

ketrampilan. Seni rupa mulai berkembang pesat setelah jaman  kemerdekaan   

Bangsa   Indonesia,  meskipun  bangsa   Indonesia adalah salah satu bangsa yang 

telah mempunyai peradaban tinggi di bidang seni  rupa sebelum pengaruh barat 

masuk ke Indonesia. Dalam membahas  seni  rupa  akan  di  intregasikan  dengan  

karya  seni  rupa tradisional. 

Terkait   dengan   seni   budaya   berbasis   lokal   (genius   local   seource) 

diterapkan  dengan  contoh  karya  rupa  tradisional  yang  ada  di  daerah Jawa.  

Seni  rupa  merupakan  salah  satu  cabang  kesenian.  Seni  rupa memiliki wujud 

pasti dan tetap yakni dengan memanfaatkan unsur rupa sebagai salah satu wujud 
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yang diklasifikasikan ke dalam bentuk gambar, lukis, patung, grafis, kerajinan tangan, 

kriya, dan multimedia. 

Seni rupa merupakan seni yang meliputi kemampuan memahami dan berkarya 

lukis, kemampuan memahami dan membuat patung, kemampuan memahami dan 

berkarya grafis ,kemampuan memahami dan membuat kerajinan tangan, serta 

kemampuan memahami dan berkarya atau membuat sarana multimedia.  

Representasi bentuk seni rupa dipertimbangkan secara sinergis melalui  

perhelatan  media  yang  digunakan  sebagai  dasar  perwujudan rupa.  Secara  

kontekstual  seni  rupa  merupakan  wujud  mediasi  bentuk kasat mata yang dekat 

ke arah perlambang gambar, lukis, patung, kerajinan tangan kriya dan multimedia 

yang berhubungan dengan unsur cabang kesenian. (Diasraka,2011)  

b) Seni pertunjukan 

Seni pertunjukan (performance art) adalah karya seni yang melibatkan aksi 

individu atau kelompok di tempat dan waktu tertentu. performance biasanya 

melibatkan empat unsur: waktu, ruang, tubuh dan hubungan seniman dengan 

penonton. Seni pertunjukan / drama sangat erat  dengan  kehidupan  adat-istiadat.  

Kehidupan  spiritual  yang  dahulu kala hingga sekarang masih dihayati oleh sebagian 

besar masyarakat di Jawa.  Dalam  membahas  seni  pertujukan  akan  di  

intregasikan  dengan karya seni pertunjukan tradisional. Seni pertunjukan 

merupakan bentuk pergelaran dari berbagai unsur kreativitas musik, tari, teater dan 

sastra yang   bertumpu   pada   tradisi   setempat   dan   dikemas   dalam   media 

tuntunan yang unik dan menarik. 

c) Seni sastra 

Sastra berasal dari kata “castra” yang berarti tulisan. Dari makna asalnya  dulu,  

sastra  meliputi  segala  bentuk  dan  macam  tulisan  yang ditulis oleh manusia, 

seperti catatan ilmu pengetahuan, kitab-kitab, surat, undang-undang dan 

sebagainya. Sastra dalam arti khusus yang kita gunakan   dalam   konteks   

kebudayaan   adalah   ekspresi   gagasan   dan perasaan manusia. Seni sastra 
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merupakan bentuk upaya manusia untuk mengungkapkan gagasannya melalui 

bahasa yang lahir dari perasaan dan pemikirannya. Kesusastraan adalah salah satu 

bentuk atau cabang kesenian yang menggunakan media bahasa sebagai alat 

mengungkapkan gagasan dan perasaan senimannya. 

Ada  dua  macam  seni  sastra  yaitu  sastra  Daerah  dan  sastra Indonesia.  

Sastra  Daerah  dahulu  menggunakan  bahasa  daerah  kawi, kemudian campuran 

bahasa asli dan bahasa jawa (jawa tengahan). 

  

2.2. Budaya Betawi 

Budaya Betawi adalah suatu cara hidup yang berkembang, dan dimiliki oleh 

suatu kelompok orang yang berada di provinsi DKI Jakartaa dan diwariskan dari 

generasi ke generasi. Budaya Betawi terbentuk dari banyak unsur yang rumit, 

termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, Bahasa, perkakas, pakaian, 

bangunan, dan karya seni. 

2.2.1. Suku Betawi 

Suku betawi merupakan sebutan untuk para penghuni daerah Jakarta 

dan sekitarnya, suku ini banyak di kenal karena letaknya berada di pusat 

pemerintahan Negara Republik Indonesia. Beberapa ahli menyebut bahwa 

Suku Betawi merupakan keturunan dari perkawinan antar suku di Nusantara.  

Sebagian berpendapat jika suku Betawi telah ada sejak lama. Eksistensi 

suku Betawi menurut sejarawan Sagiman MD telah ada serta mendiami 

Jakarta dan sekitarnya sejak zaman batu baru atau pada zaman Neoliticum, 

penduduk asli Betawi adalah penduduk Nusa Jawa sebagaimana orang Sunda, 

Jawa, dan Madura. Pendapat Sagiman MD tersebut senada dengan Uka 

Tjandarasasmita yang mengeluarkan monografinya "Jakarta Raya dan 

Sekitarnya Dari Zaman Prasejarah Hingga Kerajaan Pajajaran (1977)" 

mengungkapkan bahwa Penduduk Asli Jakarta telah ada pada sekitar tahun 

3500 – 3000 sebelum masehi. (Ayunda Putri,2015:1) 
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Sebagaian orang menyebutkan bahwa orang-orang suku betawi berasal 

dari keturunan dari budak yang di datangkan oleh Belanda. Budak itu 

didatangkan di antaranya dari Bali, Sulawesi, Maluku, Tiongkok dan India. 

Antropolog Universitas Indonesia, Dr. Yasmine Zaki Shahab, MA 

memperkirakan, etnis Betawi baru terbentuk sekitar seabad lalu, antara tahun 

1815-1893. Perkiraan ini didasarkanatas studi sejarah demografi penduduk 

Jakarta yang dirintis sejarawan Australia, Lance Castle.(Academia.2015). 

Sensus yang di lakukan pada masa kolonial Belanda pada tahun 1615 dan 

1815 (Academia.2015) tidak di temukan catatan mengenai keberadaan Etnis 

Betawi. 

Ada beberapa acuan yang digunakan untuk mengenali asal-usul kata 

Betawi.  

1. Pitawi (Bahasa Melayu Polynesia Purba) yang artinya “Larangan” Kosa kata ini 

mengacu pada komplek situs “Batu Jaya” di daerah Karawang.  

2. Betawi (Bahasa Melayu Brunei) mempunyai makna giwang. Nama ini mengacu 

pada ekskavasi di Babelan, Kabupaten Bekasi. Dimana di wilayah ini hingga 

tahun 1990-an masih sempat ditemukan banyak giwang emas dari abad ke-11 

M.  

3. Flora Guling Betawi (Cassia Glauca), Famili Papilionaceae adalah sejenis 

tanaman Perdu, yang kayunya bulat kokoh seperti guling, tetapi mudah diraut.  

Pada tahun 1619, Belanda Datang.  VOC di bawah pimpinan JP. Coen 

datang ke Jakarta. Jakarta ketika itu masih bernama Jayakarta,  setelah 

mengalahkan Kasultanan Banten, kemudian mengubah nama Jayakarta 

menjadi Batavia. Para pekerja yang didatangkan oleh Belanda kemudian 

dikenal sebagai suku Betawi.  

Sedangkan,  penggunaan kata Betawi sebagai sebuah suku adalah pada 

masa Hindia Belanda, diawali dengan pendirian sebuah organisasi yang 
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bernama “Perkoempoelan Kaoem Betawi” pada tahun 1923, yang diprakarsai 

oleh Husni Thamrin. 

 

2.2.1.1. Persebaran Suku Betawi 

Suku Betawi dikenal sebagai penghuni daerah Jakarta dan sekitarnya. 

Menurut Bunyamin Ramto, masyarakat Betawi secara geografis dibagi dua 

bagian, yaitu tengah dan pinggiran. Bagian tengah merupakan daerah sekitar 

Monas (Monumen Nasional) dengan radius kurang lebih 7 km. Sedangkan 

bagian pinggiran di bagi lagi menjadi bagian pinggiran selatan dan bagian 

pinggiran utara. 

Perpindahan penduduk dari berbagai belahan dunia menuju pusat ibu 

kota Republik Indonesia membawa pengaruh besar terhadap keberlangsungan 

budaya pada suku Betawi. Modernisasi zaman ikut mengubah keberadaan 

suku Betawi asli. Banyak  pengaruh yang datang dengan membawa dampak 

yang  besar terhadap keberadaan budaya suku Betawi. Adat dan tradisi dari 

suku Betawi semakin jarang, tergantikan oleh kemajuan waktu. 

 

2.2.1.2. Kepercayaan atau Agama Suku betawi 

Pada Suku Betawi Mayoritas orangnya beragama Islam. Meskipun ada 

beberapa di antaranya yang memiliki kepercayaan Kristen dan Protestan. 

Banyak upacara adat pada suku Betawi yang berbau Islam. Seperti akeke 

atau akikah pada bayi. Atau upacara tamatan Qur’an. 

Orang  suku  Betawi  memiliki  nilai  religi  yang  tinggi,  mereka dididik 

agar memiliki akhlak yang baik. Untuk itu, sejak kecil anak- anak suku Betawi 

sudah di kenalkan dengan religi, si anak akan diikutkan mengaji pada seorang 

guru mengaji di masjid, hingga anak dinyatakan tamat Al-qur’an oleh sang 

guru ngaji. Sang guru sendirilah yang akan menentukan, apakah si anak telah  

layak untuk lulus atau belum. 
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Upacara  ini  sangat  penting  bagi  orang  Betawi,  karena  Tamat 

Qur’an menunjukkan bahwa seseorang yang telah melaksanakan upacara  

tamatan  Qur’an  di  anggap  telah  mengerti  tentang  agama Islam. 

2.2.2. Seni  Betawi 

2.2.2.1. Kelompok Seni Rupa Betawi 

A. Batik Betawi 

Filosofi atau makna batik Betawi sebagai keseimbangan alam 

semesta untuk memenuhi hidup yang sejahtera dan berkah. Fungsi dan 

penggunaan batik Betawi sebagai seragam karyawan/karyawati berbagai 

kantor pemerintah dan swasta, industri pariwisata, sekolah, dan berbagai 

acara seremonial, obyek dan atraksi pariwisata serta pentas seni budaya. 

Batik Betawi berbentuk kain panjang dan kain sarung yang motifnya 

dikerjakan dengan tulis dan cap. Bahan kainnya berupa sutera, ATBM, 

prima, primis dan dobi. Motif batik Betawi antara lain: Dododio, Mak 

Ronda, Rasamala, Nusa Kalapa, Lereng, Ondel-Ondel, Pesalo, 

Salakanagara, Albetawi, Kodangdia, Langgara, Warakas, flora fauna asli 

Betawi, Daun Tarum, Nderep, Kampung Marunda, Ngeluku (Bajak 

Sawah), Ngelancong/Bedemenan, Nandur, Burung Hong, Numbuk Padi, 

Baritan, Sulur Jawara, Ronggeng Uribang, Galur Ondel-Ondel, Kuntul 

Blekok, Payung Cokek, Ulung-Ulung, Bondol Biru dan lain-lain. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Batik Betawi 

Sumber : http://jakarta-tourism.go.id/2017/news/2018/02/batik-khas-betawi 

http://jakarta-tourism.go.id/2017/news/2018/02/batik-khas-betawi
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B. Senjata Tradisional 

 Golok 

Golok memiliki beragam jenis, dalam suku Betawi di kenal 3 

jenis golok, yaitu : Golok Gobag, Golok Ujung Turun, dan Golok Betok. 

Golok Gobak memiliki ujung yang rata serta melengkung di bagian 

punggung golok. Gagang golok tidak memiliki ukiran dan terbuat dari kayu 

rengas. Golok Ujung Turun  memiliki ujung lancip, terdapat ukiran (wafak) 

sedangkan golok Betok berfungsi sebagai senjata pusaka. 

Selain di atas, golok di bedakan lagi dalam dua kategori, yakni 

golok kerja digunakan untuk keperluan rumah tangga. Kedua, golok 

simpenan (sorenan), golok simpenan ini dibedakan lagi menjadi dua yakni 

sorenan simpenan untuk memotong hewan dan sorenan pinggang. 

 

 

 

 

 

 

      Gambar 2.2. Golok Gobak  Gambar 2.3. Golok Ujung Turun 

             Sumber: http://jakartakita.com               Sumber: http://jakartakita.com  

 

 

 

                                

 

 

Gambar 2.4. golok Betok 

Sumber: http://jakartakita.com  

http://jakartakita.com/
http://jakartakita.com/
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C. Ondel-Ondel 

Ondel-ondel merupakan sebutan untuk boneka besar dari Betawi, 

boneka ini biasanya muncul ketika ada upacara pernikahan pada suku 

Betawi atau acara lainnya, Ondel- Ondel terdiri dari boneka laki-laki dan 

perempuan yang dimainkan dengan di goyang-goyang. 

Ondel-ondel di buat dari anyaman bambu setinggi 2,5 meter yang 

digunakan sebagai tubuh, dengan diameter kurang lebih 80 cm. 

Rambutnya dibuat dari ijuk dan kertas warna-warni. Tubuh Ondel- ondel 

memakai pakaian yang mirip dengan pakaian adat suku Betawi. Kepala 

ondel-ondel dibuat dari styrofoam yang dibentuk menyerupai wajah 

manusia. 

 

Gambar 2.5. Ondel-ondel  

sumber:http://megapolitan.kompas.com/read/2013/06/30/0855137/Yuuk s.Kita.Nonton.Ondel-

ondel.Bareng.Jokowi 

D. Pakaian Adat 

Pakaian adat  suku  Betawi  banyak  dipengaruhi  oleh suku  lain. 

Pakaian  adat  yang  digunakan  untuk  sehari-hari  adalah  baju  koko 

polos. Dengan celana batik berwarna putih atau hitam. Memakia peci 

hitam. Dan membawa sarung di pundak. Untuk perempuan memakai baju 

kurung berlengan pendek, kain sarung batik dan kerudung. 

http://megapolitan.kompas.com/read/2013/06/30/0855137/Yuuks.Kita.Nonton.Ondel-ondel.Bareng.Jokowi
http://megapolitan.kompas.com/read/2013/06/30/0855137/Yuuks.Kita.Nonton.Ondel-ondel.Bareng.Jokowi
http://megapolitan.kompas.com/read/2013/06/30/0855137/Yuuks.Kita.Nonton.Ondel-ondel.Bareng.Jokowi
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Untuk pakaian pengatin perempuan di Betawi disebut rias besar. 

Bahan pakaian pengantin perempuan menyerupai dandanan care none 

pengantin cine yaitu baju yang dikenakan blus, bawahannya adalah 

rok berwarna gelap. Pelengkap pakaian ini adalah bagian kepala dirias 

dengan  tambahan  kembang  goyang  dengan  motif  hong  dengan 

sanggul palsu dan cadar sebagai penutup setengah wajah. Selain itu 

perhiasan juga menjadi asesoris pakaian pengantin perempuan seperti 

manik-manik dan gelang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6. pakaian adat Betawi 

sumber : https://rivalargie.files.wordpress.com/2014/09/img_1170.jpg 

 

E. Rumah Adat 

Rumah dalam suku betawi mimiliki makna yang lebih khusus, 

rumah   selain   sebagai   tempat   berteduh   juga   sebagai   tempat 

menciptakan generasi yang akan datang, maka dari itu pembuatan rumah 

juga sangat diperhitungkan dengan sungguh-sungguh. 
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Suku betawi mengenal 3 jenis rumah, yaitu gudang, Joglo, dan Bapang 

 

 

Gambar 2.7. rumah Adat Suku Betawi 

sumber : Rumah Tradisional Betawi, Harun, Ismet B, 1991 ( Tjandra Kania. 2006:23 

 

Secara keseluruhan rumah-rumah di Betawi berstruktur rangka 

kayu, beralas tanah yang diberi lantai tegel atau semen (rumah Depok). 

Berdasarkan bentuk dan struktur atapnya, rumah tradisional Betawi 

secara garis besarnya dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu potongan 

gudang, potongan joglo (limasan), dan potongan bapang atau kebaya. 

Masing-masing potongan atau bentuk itu berkaitan erat dengan 

pembagian denahnya. 

Secara umum rumah Betawi memiliki serambi bagian depan yang 

terbuka. Serambi bagian depan ini ada yang menyebutnya sebagai 

langkan. Di serambi, jika tidak berkolong, terdapat bale, semacam balai-

balai yang kakinya dipancangkan di tanah. Di bagian kanan dan kiri 

serambi terdapat jendela tanpa daun dan kadang-kadang di bagian atas 

jendela melengkung menyerupai kubah masjid. Bahan-bahan yang 

dipergunakan untuk membangun rumah adalah kayu sawo, kayu kecapi, 

bambu, ijuk, rumbia, genteng, kapur, pasir, semen, ter, plitur, dan batu 

untuk pondasi tiang. Sebagai pengisi sebagian besar digunakan kayu 
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nangka atau bambu bagi orang-orang yang tinggal di daerah pesisir. Ada 

juga orang yang sudah menggunakan dinding setengah tembok sebagai 

pengisi. Penggunaan tembok seperti ini adalah pengaruh dari Belanda. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8  Bentuk Rumah si Pitung 

Sumber: Jurnal Memaknai Arsitektur Dan Ragam Hias Pada Rumah Khas 

Betawi Di Jakarta Sebagai Upaya Pelestarian Budaya Bangsa, Binus University, Volume 

6 No. 3 Juli 2015 : Jakarta  

 

Struktur atap bangunan tradisional Betawi memiliki variasi yang 

dipengaruhi oleh unsur-unsur dari luar. Sebagai contoh, sekor untuk 

penahan dak (markis) dan struktur overstek atau penanggap. Untuk  

sekor  penahan  dak  selain  terbuat  dari  kayu,  ada  pula  yang  terbuat  

dari  logam  yang menunjukkan pengaruh Eropa. Juga untuk siku 

penanggap selain kedua variasi dilihat dari aspek penggunaan  bahan,  

juga  terlihat  adanya  pengaruh  Cina  seperti  adanya  konstruksi  Tou-

Kung, khususnya pada rumah-rumah tradisional Betawi di Angke. 

Bangunan inti berfungsi sebagai tempat tidur keluarga dan 

letaknya biasanya berseberangan. Jendela yang ada di sebelah kanan 

dan kiri pintu yang menghadap ke paseban atau langkan ada yang dibuat 

sedemikian rupa sehingga dapat digeser-geser, membuka, dan menutup. 

Jendela seperti itu disebut jendela bujang atau jendela intip. Selain 

berfungsi sebagai ventilasi dan jalan cahaya, jendela juga berfungsi 
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sebagai tempat pertemuan perawan yang punya rumah dengan pemuda 

yang datang pada malam hari. Si gadis ada di sebelah dalam, sedangkan 

si pemuda ada di luar, dibatasi jendela berjeruji. Sebelum sampai pada 

taraf 'ngelancong' yang agak intim, anak perawan yang bersangkutan 

cukup mengintip dari celah-celahnya. 

Bentuk tradisional rumah Betawi dengan sifat lebih terbuka dalam 

menerima pengaruh dari luar. Hal ini bisa dilihat dari pola tapak, pola tata 

ruang dalam, sistem stuktur dan bentuk serta detail dan ragam hiasnya. 

Rumah tradisional Betawi tidak memiliki arah mata angin, ke mana rumah 

harus menghadap dan juga tidak ada bangunan atau ruang tertentu yang 

menjadi orientasi/pusat perkampungan. Pada pemukiman Betawi, 

orientasi atau arah mata angin rumah dan pekarangan lebih ditentukan 

oleh alasan praktis seperti aksesibilitas pekarangan (kemudahan 

mencapai jalan)  juga tergantung pada kebutuhan pemilik rumah. Di atas 

tapak rumah (pekarangan rumah) selain didirikan beberapa rumah tinggal 

(karena adanya pewarisan atau dibeli orang untuk dibangun rumah) juga 

dibangun fungsi-fungsi lain seperti kuburan, lapangan badminton, dsb. Di 

daerah pesisir kelompok- kelompok  rumah  umumnya  menghadap ke  

darat  dan  membelakangi muara  sungai  namun  tidak tampak  

perencanaan tertentu  atau  keseragaman dalam  mengikuti arah  mata  

angin  atau  orientasi tertentu .  Berdasarkan  tata  ruang  dan  bentuk  

bangunannya,  arsitektur  rumah tradisional Betawi, khususnya di Jakarta 

Selatan dan Timur, dapat dikelompokkan ke dalam 2 jenis: Rumah 

Gudang dan Rumah Bapang/Kebaya. Tata letak ketiga rumah itu hampir 

sama, terdiri dari ruang depan (serambi depan), ruang tengah (ruang 

dalam), dan ruang belakang. 
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Rumah Bapang atau sering disebut sebagai rumah Kebaya. Ciri 

khas rumah ini adalah teras luas sebagai ruang tamu dan bale tempat 

untuk pemilik rumah bersantai-santai, dan semi terbuka  

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2.9. Denah dan Bentuk Rumah Bapang Betawi 

Sumber: Jurnal Memaknai Arsitektur Dan Ragam Hias Pada Rumah Khas 

Betawi Di Jakarta Sebagai Upaya Pelestarian Budaya Bangsa, Binus University, Volume 

6 No. 3 Juli 2015 : Jakarta 

 

Rumah Gudang adalah rumah adat betawi yang berdiri di atas 

tanah yang berbentuk persegi panjang dengan bentuk bangunan 

memanjang depan ke belakang. Atap rumah berbentuk seperti pelana 

kuda atau perisai dan di bagian muka rumah terdapat atap keci. Ruang 

belakang secara abstrak berbaur dengan ruang tengah dari rumah 

sehingga terkesan hanya terbagi dalam dua ruang, ruang depan dan 

tengah. Dahulu ruang depan berisi balai-balai sedang sekarang 

umumnya diganti kursi dan meja tamu.  Ruang tengah merupakan bagian 

pokok rumah Betawi yang berisi kamar tidur, kamar makan, dan 

pendaringan (untuk menyimpan barang-barang keluarga, benih padi dan 

beras). Kamar tidur ada yang berbentuk kamar yang tertutup tetapi juga 

ada kamar tidur terbuka (tanpa dinding pembatas)   yang   bercampur   
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fungsi   menjadi   kamar   makan.   Kamar   tidur   terdepan   biasanya 

diperuntukkan anak perempuan pemilik rumah. Sedang untuk anak laki-

laki biasanya tidur di balai- balai  serambi  depan  atau  di  masjid.  Ruang  

belakang  pada  rumah  gudang  ini  digunakan  untuk memasak dan 

menyimpan alat-alat pertanian juga kayu bakar. 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 2.10. Denah dan Bentuk Rumah Gudang Betawi 

Sumber: Jurnal Memaknai Arsitektur Dan Ragam Hias Pada Rumah Khas 

Betawi Di Jakarta Sebagai Upaya Pelestarian Budaya Bangsa, Binus University, Volume 

6 No. 3 Juli 2015 : Jakarta 

 

Organisasi ruang dan aktivitas dalam rumah tradisional Betawi 

sebenarnya relatif sederhana. Tidak ada definisi fungsi ruang 

berdasarkan jenis kelamin. Kalaupun rumah dibagi dalam tiga kelompok 

ruang yang pada rumah Jawa dan Sunda menyimbolkan sifat laki-laki, 

netral, dan wanita, pada rumah Betawi hal itu terjadi karena tuntutan-

tuntutan kepraktisan saja. Tata letak ruang rumah tradisional Betawi 

cenderung bersifat simetris. Dilihat dari letak pintu masuk ke ruang lain 

dan letak jendela jendela depan yang membentuk garis sumbu abstrak 

dari depan ke belakang. Kesan simetris bertambah kuat karena ruang 

depan dan belakang dimulai dari pinggir kiri ke kanan tanpa pembagian 

ruang lagi. Selain itu rumah tradisional Betawi juga menganut dua konsep 
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ruang, yang bersifat abstrak dan konkret. Konsep ini diterapkan pada 

jenis kamar tidur yang tertutup dan terbuka.  

 

Ragam Hias Rumah Betawi 

Dua jenis rumah adat betawi, yaitu: Rumah Gudang dan Rumah 

Bapang (Rumah Kebaya) memiliki  satu  persamaan yang  mencirikan 

bangunan itu  sebagai  rumah  adat  betawi.  Persamaan tersebut yaitu 

terletak pada ornamen lisplang gigi balang. Lisplang gigi balang 

berbentuk runcingan segitiga yang dipasang pada lisplang samping 

rumah.  

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 2.11.  Bentuk Lisplang Gigi Balang yang Terdapat pada Rumah-

rumah Betawi 

Sumber: Jurnal Memaknai Arsitektur Dan Ragam Hias Pada Rumah Khas 

Betawi Di Jakarta Sebagai Upaya Pelestarian Budaya Bangsa, Binus University, Volume 

6 No. 3 Juli 2015 : Jakarta 

 

Selain gigi balang, ada pula ragam hias rumah yang disebut banji 

yang berpola segi empat, yang dikombinasikan dengan unsur tumbuh-

tumbuhan. Yang paling banyak disukai adalah bunga lima atau bunga 

tapak dara, atau kadang disebut kembang payung oleh sebagian orang 
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Betawi. Bunga lima dan daun tapak dara dalam pengobatan Betawi dapat 

menyembuhkan berbagai penyakit. Unsur flora lain yang digunakan 

sebagai ragam hias adalah bunga cempaka, jambu mede, buah delima, 

pucuk rebung, dan lain-lain. 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2.12. Contoh Motif Tapak Dara pada Batik 

Sumber: Jurnal Memaknai Arsitektur Dan Ragam Hias Pada Rumah Khas 

Betawi Di Jakarta Sebagai Upaya Pelestarian Budaya Bangsa, Binus University, Volume 

6 No. 3 Juli 2015 : Jakarta 

Ragam hias pada rumah-rumah Betawi berbentuk sederhana 

dengan motif-motif geometris seperti titik, segi empat, belah ketupat, segi 

tiga, lengkung, setengah bulatan, bulatan, dsb. Ragam hias biasanya 

diletakkan pada lubang angin, kusen, daun pintu dan jendela, dan tiang 

yang tidak tertutup dinding seperti tiang langkan, dinding ruang depan, 

listplank, garde (batas ruang tengah dengan ruang depan), tangan-

tangan (skur), dan teras yang dibatasi langkan terbuat dari batu-batu atau 

jaro, yaitu pagar yang dibuat dari bambu atau kayu yang dibentuk secara 

ornamentik.  

Ragam hias merupakan salah satu ungkapan arsitektural yang 

paling penting pada arsitektur rumah tinggal Betawi. Ragam hias 

ditemukan pada unsur-unsur dan hubungan-hubungan stuktur atau 

konstruksi seperti sekor, siku penanggap, tiang atau hubungan antara 

tiang dengan batu kosta. Konstruksi tou-kung diadaptasi dari arsitektur 
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Cina dan diterapkan pada siku penanggap. Bukan saja merupakan 

prinsip konstruksi tetapi juga  merupakan sentuhan  dekoratif.  Tiang-

tiang bangunan  jarang  dibiarkan polos  bujur  sangkar menurut irisannya 

tetapi diberi sentuhan akhir pada sudutnya juga detail-detail ujung bawah 

(berhubungan dengan batu kosta) maupun ujung atas (berhubungan 

dengan penglari dan pengeret) dari tiang. 

Dari Belanda dan Eropa dikenalkan skor besi cor yang cenderung 

mengadaptasi bentuk- bentuk dari Eropa (art-deeo, art-noveau, dsb). 

Akan tetapi, ragam hias lebih banyak digunakan pada unsur-unsur 

bangunan yang bersifat non struktural seperti pada listplank, pintu, 

langkan (pagar pada rumah), jendela, garde (bentuk relung yang 

menghubungkan ruang depan dengan ruang tengah), sisir gantung 

(bidang yang terbuat dari papan yang menggantung di bagian depan 

rumah), dsb. Pengerjaan ragam hiasnya lebih teliti dan bervariasi. 

Khusus pemasangan pada garde dan sisir gantung dilakukan sendiri 

sehingga sering disebut elemen estetis yang utuh. Berdasarkan pola 

visual yang ditemukan pada rumah Betawi, ragam hias mempunyai 

nama: Pucuk Rembung, Cempaka, Swastika, Matahari, Kipas, Jambu 

Mede, Delima Flora, dan Gigi Balang

 

2.2.2.2. Kelompok Pertunjukan Seni Betawi 

A. Seni Musik 

Dalam bidang kesenian, misalnya, orang Betawi memiliki 

seni Gambang Kromong yang berasal dari seni musik Tionghoa, tetapi 

juga ada Rebana yang berakar pada tradisi musik Arab, 

orkes Samrah berasal dari Melayu, Keroncong Tugu dengan latar 

belakang Portugis-Arab, dan Tanjidor yang berlatarbelakang ke-Belanda-

https://id.wikipedia.org/wiki/Gambang_Kromong
https://id.wikipedia.org/wiki/Tionghoa
https://id.wikipedia.org/wiki/Rebana
https://id.wikipedia.org/wiki/Bangsa_Arab
https://id.wikipedia.org/wiki/Samrah
https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Melayu
https://id.wikipedia.org/wiki/Portugis
https://id.wikipedia.org/wiki/Tanjidor
https://id.wikipedia.org/wiki/Belanda
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an. Saat ini Suku Betawi terkenal dengan seni Lenong, Gambang 

Kromong, Rebana, Tanjidor, dan Keroncong. Betawi juga memiliki lagu 

tradisional seperti "Kicir-kicir" 

 Gambang Keromong 

Gambang kromong (atau ditulis gambang keromong) adalah 

sejenis orkes yang memadukan gamelan dengan alat-alat musik 

Tionghoa, seperti sukong, tehyan, dan kongahyan .  

 

 

 

 

 

Gambar 2.13. Musik Gambang Kromong 

Sumber : http://www.infobudaya.net/2019/02/gambang-kromong-akulturasi-

budaya-musik-betawi-tionghoa-di-ibukota/ 

Orkes gambang kromong merupakan perpaduan yang serasi 

antara unsur-unsur pribumi dengan unsur Tionghoa. Secara fisik unsur 

Tionghoa tampak pada alat-alat musik gesek yaitu sukong, tehyan, 

dan kongahyan. Perpaduan kedua unsur kebudayaan tersebut tampak 

pula pada perbendaharaan lagu-lagunya. Lagu-lagu yang dibawakan 

pada musik gambang kromong adalah lagu-lagu yang isinya 

bersifat humor, penuh gembira, dan kadangkala bersifat ejekan atau 

sindiran.  

Gambang kromong merupakan musik Betawi yang paling 

merata penyebarannya di wilayah budaya Betawi, baik di wilayah DKI 

Jakartasendiri maupun di daerah sekitarnya (Jabotabek). Di Jakarta 

https://id.wikipedia.org/wiki/Lenong
https://id.wikipedia.org/wiki/Gambang_Kromong
https://id.wikipedia.org/wiki/Gambang_Kromong
https://id.wikipedia.org/wiki/Rebana
https://id.wikipedia.org/wiki/Tanjidor
https://id.wikipedia.org/wiki/Keroncong
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Orkes&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Gamelan
https://id.wikipedia.org/wiki/Musik
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sukong&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Tehyan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kongahyan
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Alat_musik_gesek&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sukong&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Tehyan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kongahyan
https://id.wikipedia.org/wiki/Musik
https://id.wikipedia.org/wiki/Humor
https://id.wikipedia.org/wiki/Satire
https://id.wikipedia.org/wiki/Satire
https://id.wikipedia.org/wiki/Betawi
https://id.wikipedia.org/wiki/Betawi
https://id.wikipedia.org/wiki/DKI_Jakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/DKI_Jakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Jakarta_Utara
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Utara dan Jakarta Barat terdapat lebih banyak jumlah grup gambang 

kromong dibandingkan dengan di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. 

 Keroncong Tugu 

Sejak abad ke-18 keroncong Tugu popular di kalangan warga 

Tugu. Warga Tugu adalah masyarakat Jakarta keturunan 

Mardijkers atau bekas anggota tentara Portugisyang dibebaskan 

dari tawanan Belanda.  

Keroncong Tugu biasa dimainkan oleh warga terutama muda-

mudi saat ‘kongkow’ untuk menikmati malam bulan purnama di tepian 

Sungai Ciliwung. Keroncong Tugu juga dibawakan untuk mengiringi 

kebaktian di gereja. Alat-alat musik yang digunakan adalah keroncong, 

biola, ukulele, banjo, gitar, rebana, kempul dan selo. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.14. Musik Keroncong Tugu 

Sumber : https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbjabar/keroncong-tugu/ 

 Tanjidor 

Tanjidor (kadang hanya disebut tanji) adalah sebuah 

kesenian Betawi yang berbentuk orkes. Kesenian ini sudah dimulai 

sejak abad ke-19. Alat-alat musik yang digunakan biasanya sama 

seperti drumben.  

Kesenian Tanjidor umumnya dipakai dalam musik jalanan 

tradisional, atau pesta cap gomeh di kalangan Cina Betawi. Alat musik 

instrumen dalam orkes Tanjidor ada beberapa, yaitu : cabasa, simbal, 

https://id.wikipedia.org/wiki/Jakarta_Utara
https://id.wikipedia.org/wiki/Jakarta_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Jakarta_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Jakarta_Timur
https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbjabar/keroncong-tugu/
https://id.wikipedia.org/wiki/Betawi
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Orkes&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Drumben
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Cap_gomeh&action=edit&redlink=1


Pusat Seni Budaya Betawi di Jakarta dengan Pendekatan Arsitektur Ekspresionisme  I Rian Setiawan 5112415026 I 31 
 

 

maracas, quarto, drum bass, snare drum, xylophone, marimba, 

vibraphone, soushaphone, mellophone, baritone, tuba, terompet, dan 

eufonium. 

 

 

 

 

Gambar 2.15. Musik Tanjidor 

Sumber : https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tanjidor 

 

 Rebana 

Musik rebana adalah  musik khas Betawi yang bernafaskan 

Islam. Musik ini dipeengaruhi oleh budaya Timur Tengah. Sama seperti 

tanjidor, musik ini biasanya untuk memeriahkan pesta atau arak-arakan 

pengantin. Beberapa jenis musik rebana yang kita kenal, misalnya 

rebana ketimpring, rebana ngarak, rebana dor juga rebana biang 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.16. Musik Rebana Betawi 

Sumber : https://lembagakebudayaanbetawi.org/rebana-biang/ 

 

 

 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tanjidor
https://lembagakebudayaanbetawi.org/rebana-biang/
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B. Seni Tari 

Seni tari di Jakarta merupakan perpaduan antara unsur-unsur 

budaya masyarakat yang ada di dalamnya. Pada awalnya, seni tari di 

Jakarta memiliki pengaruh Sunda dan Tiongkok. Namun Jakarta dapat 

dinamakan daerah yang paling dinamis. Selain seni tari lama juga muncul 

seni tari dengan gaya dan koreografi yang dinamis. 

 Tari Topeng 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.17.  Tari Topeng 

Sumber : http://jakarta-tourism.go.id/2017/news/2018/01/tari-topeng-betawi 

Tarian betawi yang cukup lama dikenal masyarakat adalah Tari 

Topeng Betawi. Dalam Tari Topeng Betawi, Anda dapat melihat tiga 

unsur seni sekaligus. Yaitu tari, teater dan musik. Musik pengiring Tari 

Topeng Betawi banyak sekali. Biasanya digelar saat ada pernikahan, 

acara sunatan dan membayar nazar. Dalam Topeng Betawi, para 

penari memakai topeng dan bercerita lewat seni gerak.  

 Tari Lenggang Nyai 

Tari Lenggang Nyai adalah Wiwik Widiastuti yang mengembangkan 

Tarian Lenggang Nyai ini. Atau lebih dikenal masyarakat dengan 

sebutan Tari Lenggang Betawi. Wiwik sendiri bukan orang Betawi asli, 

ia adalah orang Yogyakarta. Namun kecintaannya kepada budaya dan 

tarian betawi, membuat Wiwik menciptakan kreasi Tari Lenggang 
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Betawi ini. Dalam tarian ini dapat melihat ada unsur tanjidor dan tari 

topeng yang kental sekali. Tarian Betawi Lenggang Nyai ini bercerita 

tentang Nyai Dasima yang berhasil membebaskan diri dari pemaksaan. 

Nyai Dasima pun mampu menentukan arah dan pilihan hidupnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.18. Tari Lenggang Nyai 

Sumber : http://kebudayaanindonesia.net/kebudayaan/999/tari-lenggang-nyai  

 Tari Japin 

Tari Japin sebenarnya adalah tari Zapin. Kebiasaan orang 

betawi menyebut Z dengan huruf J membuat nama tarian ini secara 

otomatis berubah menjadi Japin. Tarian ini sudah tersebar dimana-mana. 

Tarian ini mendapat pengaruh besar dari budaya Arab.Yang 

membedakan tarian betawi Japin dengan Zapin pada umumnya adalah 

musik pengiringnya. Tari Japin menggunakan musik-musik lagu betawi 

seperti gambus. Tari Zapin ditarikan secara melompat-lompat sambil 

memukul sebuah kendang rebana kecil. Memukulnya pun serentak 

dengan gerakan yang menghentak. Melihat tarian betawi ini memberikan 

nuansa riang. Tari Japin Betawi biasanya berpasang-pasangan antara 

perempuan dan lelaki 

 

http://kebudayaanindonesia.net/kebudayaan/999/tari-lenggang-nyai
http://kebudayaanindonesia.net/kebudayaan/999/tari-lenggang-nyai
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Gambar 2.19.  Tari Japin 

Sumber : http://jakarta-tourism.go.id/2017/news/2018/01/tari-japin-zapin 

 Tari Cokek Betawi 

 

 

 

 

Gambar 2.20. Tari Cokek Betawi 

Sumber : https://www.google.com/amp/s/budayajawa.id/amp/kostum-dan-

gerakan-tari-cokek-betawi/ 

Tarian cokek ini diiringi oleh musik Gambang Kromong dan 

sering ditampilkan dalam acara-acara yang diadakan oleh Tuan Tanah. 

Oleh karena itu, tarian dan pakaian tari Cokek Betawi agak mirip 

dengan tarian-tarian di Cina. Tari cokek agak mirip dengan ngibing. Ciri 

khasnya yang lain adalah goyang pinggul yang geal-geol. Kini pemain 

cokek dan pemain Gambang Kromong yang profesional, susah dicari 

C. Seni Drama 

Pementasan lakon tradisional ini biasanya menggambarkan 

kehidupan sehari-hari rakyat Betawi, dengan diselingi lagu, pantun, lawak, 

dan lelucon jenaka. Kadang-kadang pemeran lenong dapat berinteraksi 

langsung dengan penonton 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pantun
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 Lenong 

Lenong adalah kesenian teater tradisional atau sandiwara 

rakyat Betawi yang dibawakan dalam dialek Betawi yang berasal dari 

Jakarta, Indonesia. Kesenian tradisional ini diiringi musik gambang 

kromong dengan alat-alat musik seperti gambang, kromong, gong, 

kendang, kempor, suling, dan kecrekan, serta alat musik unsur 

Tionghoa seperti tehyan, kongahyang, dan sukong. Lakon atau skenario 

lenong umumnya mengandung pesan moral, yaitu menolong yang 

lemah, membenci kerakusan dan perbuatan tercela. Bahasa yang 

digunakan dalam lenong adalah bahasa Melayu (atau kini bahasa 

Indonesia) dialek Betawi. 

Terdapat dua jenis lenong yaitu lenong denes dan lenong 

preman. Dalam lenong denes (dari kata denes dalam dialek Betawi 

yang berarti "dinas" atau "resmi"), aktor dan aktrisnya umumnya 

mengenakan busana formal dan kisahnya ber-seting kerajaan atau 

lingkungan kaum bangsawan, sedangkan dalam lenong 

preman busana yang dikenakan tidak ditentukan oleh sutradara dan 

umumnya berkisah tentang kehidupan sehari-hari.  

Pada perkembangannya, lenong preman lebih populer dan 

berkembang dibandingkan lenong denes 

 

 

 

 

Gambar 2.21. Seni Drama Lenong Betawi 

Sumber : https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lenong 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Seting&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Bangsawan
https://id.wikipedia.org/wiki/Sutradara
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lenong
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 Tonil 

Tonil merupakan budaya kesenian dari suku Betawi namun 

jarang sekali diketahui oleh masyarakat itu sendiri di zaman modern ini. 

Tonil ialah pengembangan dari teater bangsawan yang dipadukan 

menjadi satu dari jenis kesenian lakon, tari, lawak, dan musik. Tonil juga 

dapat berupa kesenian musik orkes yang memang ditampilkan untuk 

memeriahkan sebuah perayaan atau acara penting. Pemain tonil 

mayoritas merupakan laki-laki karena menurut mereka hukumnya 

haram apabila wanita juga bergabung. Pertunjukkan Tonil biasanya 

menceritakan mengenai kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia 

sehingga penonton dapat menerima pesan yang ingin disampaikan 

dengan baik karena sangat dekat dengan apa yang dialami rakyat itu 

sendiri.  

 

 

 

 

 

 

Gambar  2.22. Seni Drama Tonil 

Sumber : https://www.majalahbetawi.com/2018/03/tonil-samrah-betawi-

firman muntaco.html?m=1 

 

 Wayang Golek Betawi 

Wayang Golek Lenong Betawi adalah gabungan antara 

kesenian wayang, lenong dan gambang kromong. Boneka wayangnya 

sama dengan Wayang Golek Sunda, terbuat dari kayu, tetapi tampilan 

fisiknya hampir menyerupai manusia. Kisah yang diadaptasinya 

https://www.majalahbetawi.com/2018/03/tonil-samrah-betawi-firman%20muntaco.html?m=1
https://www.majalahbetawi.com/2018/03/tonil-samrah-betawi-firman%20muntaco.html?m=1
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kebanyakan mengambil cerita rakyat Betawi, sejarah maupun cerita 

modern.  

Wayang Golek Betawi pernah dipertunjukkan di beberapa 

negara seperti  Jepang dan Amerika Serikat. Di negera asalnya, 

Wayang Golek Betawi cukup mendapat sambutan hangat, terutama 

dari kota tempatnya lahir, Jakarta.  

 

 

 

 

 

Gambar 2.23. Wayang Golek Betawi 

Sumber : http://jakarta-tourism.go.id/2017/news/2018/02/batik-khas-betawi  

D. Seni Bela Diri Pencak Silat 

 

Gambar 2.24. Pencak Silat Betawi 

Sumber : https://id.m.wikipedia.org/wiki/Berkas:Pencak_Silat_Betawi_2.jpg 

Pencak silat telah mewarnai kehidupan masyarakat betawi yang 

salah satunya dikenal dengan aliran cingkrik. Cingkrik terbagi dua yaitu 

Cingkrik Sinan dan Cingkrik Goning. Silat Cingkrik Betawi ialah salah satu 

http://jakarta-tourism.go.id/2017/news/2018/02/batik-khas-betawi
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warisan budaya nirbenda Indonesia keduanya dinisbatkan pada nama 

pewarisnya Engkong Goning dan Engkong Sinan. Sejarah cingkrik 

dikaitkan dengan pitung karena ada keturunan pitung yg belajar aliran 

cingkrik. Salah satu penjajakan team Dianrana Katulistiwa yaitu aliran silat 

Cingkrik Sinan yang pada saat ini kurang terdengar di masyarakat 

khususnya betawi. Silat Cingkrik Betawi Sinan dengan ciri gerakan jurus-

jurus pendek-pendek. Cingkrik sangat mengandalkan kekuatan tenaga 

dalam dan “ilmu kontak”. Pada saat ini masih ada perguruan yang 

berusaha melestarikan  aliran Cingkrik Betawi Sinan didaerah Tanah Baru 

Beji Depok.  

2.2.2.3. Kelompok Seni Sastra Betawi 

A. Bahasa 

Bahasa   di setiap suku memiliki perbedaan antara satu 

dengan yang lain, suku Betawi merupakan bahasa yang dekat 

dengan bahasa Indonesia, akan tetapi memiliki keunikan tersendiri. 

Dalam suku betawi, huruf “a” di akhir kata biasanya di ganti menjadi 

“e”, pengucapan “e”   yang di maksud bukan “e” pada kata “negara” 

melainkan “e” dalam kata “emansipasi”. Contoh kita menjadi kite, ana 

menjadi ane dan lain-lain. 

 

B. Cerita Rakyat 

Cerita rakyat yang berkembang di Jakarta selain cerita 

rakyat yang sudah dikenal seperti Si Pitung, juga dikenal cerita rakyat 

lain seperti serial Jagoan Tulen atau Si Jampang yang mengisahkan 

jawara-jawara Betawi baik dalam perjuangan maupun kehidupannya 

yang dikenal "keras".[20] Selain mengisahkan jawara atau pendekar 

dunia persilatan, juga dikenal cerita Nyai Dasima yang 

https://id.wikipedia.org/wiki/Cerita_rakyat
https://id.wikipedia.org/wiki/Si_Pitung
https://id.wikipedia.org/wiki/Jagoan_Tulen
https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Betawi#cite_note-JP-Silat_Betawi1-20
https://id.wikipedia.org/wiki/Nyai_Dasima
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menggambarkan kehidupan zaman kolonial. Cerita lainnya 

ialah Mirah dari Marunda, Murtado Macan Kemayoran, Juragan 

Boing dan yang lainnya. 

2.3. Fungsi Pusat Seni Budaya Secara Umum 

Secara umum, selain sebagai   tempat yang  mewadahi kegiatan transferisasi 

perasaan dari seniman kepada pengunjung, berfungsi juga sebagai; 

a. Sebagai tempat memamerkan semua karya seni (exhibition room) 

b. Sebagai tempat membuat semua karya seni (workshop) 

c. Mengumpulkan semua karya seni (stock room) 

d. Memelihara semua karya seni (restoration roum) 

e. Mempromosikan karya seni dan tempat jual-beli karya seni (auction room) 

f. Tempat berkumpulnya para seniman 

g. Tempat pendidikan masyarakat 

 

2.4. Program Kegiatan Pusat Seni Budaya 

Kegiatan pada Pusat Seni secara garis besar dapat dibedakan atas : 

a. Kegiatan Utama  

Berupa kegiatan mempertunjukkan atau memamerkan suatu hasil karya atau 

suatu produk seni budaya asli daerah kepada pengunjung atau masyarakat, 

menarik perhatian untuk melihat yang di pamerkan tersebut. Jadi kegiatan utama 

yang ada dalam pusat seni budaya betawi adalah memamerkan, mempertunjukan 

dan memberi pelatihan mengenai suatu seni budaya daerah kepada setiap 

pengunjung yang hadir. 

b. Kegiatan Penunjang  

Merupakan kegiatan daya tarik bagi pusat   perbelanjaan   tersebut, sehingga 

pengunjung selalu datang baik siang maupun malam. Kegiatan ini berupa kegiatan 

rekreasi dan hiburan, misalnya melihat-lihat hasil karya para seniman seni rupa, 
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berinteraksi langsung dengan para seniman, jalan-jalan dan lain-lain. Adapun  jenis 

pameran  yang ditunjukkan dalam hal ini adalah : 

 Pameran Terbuka/Pameran Keliling 

Merupakan kegiatan rekreasi secara visual. Yang mana waktu pameran 

dibatasi oleh waktu, mengikuti kegiatan yang ada pada para penyewa atau 

para seniman seni rupa yaitu pukul 09.00-22.00 pada hari-hari biasa, dan 

antara pukul 10.00-23.00 pada hari Sabtu dan Minggu. Karena waktu 

pertunjukkan atau pameran hingga larut malam maka dibuat sirkulasi khusus, 

terutama sirkulasi   horizontal baik pemakai maupun pengelola, sehingga 

tidak harus memakai area pertunjukkan utama  yang sudah tutup. Dapat juga 

langsung berhubungan dengan area parkir. 

 Restaurant, Café dan Food Court 

Merupakan kegiatan hiburan dan rekreasi berupa makan dan minum, 

restaurant. Sedangkan food court merupakan kegiatan makan dan minum 

yang bersifat   non- formal  yang terdiri  dari  stand-stand  makanan  yang 

berbeda  satu  sama  lain  yang  dikelola  dalam satu manajemen.  Setiap 

stand  makanan  memiliki dapur tersendiri dengan satu kasir utama. Konsep 

dari food court ini self service. Waktu kegiatan berlangsung antara pukul 

10.00-22.00. 

c. Kegiatan Pelayanan (Service) 

Terbagi atas kegiatan pengelolaan dan perawatan. Kegiatan pengelolaan ini  

adalah upaya pengelolaan  dan perawatan kegiatan yang berlangsung dalam Pusat 

Seni Budaya, adapun pelayanan yang ada pada bangunan ini antara  lain adalah 

memberikan fasilitas – fasilitas servis seperti toilet, tempat berisitarahat, serta ruang 

ruang perisapan yang memenuhi standart. 
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d. Kegiatan Pengelola 

 Merupakan kegiatan yang dipusatkan untuk pengelolaan atau biasa difungsi 

sebagai kantor dari pusat seni budaya. Berupa kegiatan pengelolaan dan 

monitoring dari petugas yang ada dalam bangunan pusat seni budaya tersebut. 

 

2.5. Pengguna Pusat Seni Budaya 

a. Pengunjung 

  Perkembangan pariwisata, teknologi informasi, dan perubahan sosial 

budaya dalam masyarakat berpengaruh besar terhadap pengunjung yang datang 

Pusat Seni Budaya Betawi di Jakarta. Pengunjung Pusat Seni Budaya Betawi di 

Jakarta tidak hanya berasal dari dalam negeri, namun visitor asing juga bisa 

berkunjung disini. 

Pengunjung dalam Pusat Seni Budaya Betawi di Jakarta dibagi dalam beberapa 

macam yaitu, 

1. Pengunjung yang datang untuk belajar seni dan budaya sunda secara rutin. 

2. Pengunjung umum yang datang untuk menggunakan fasilitas umum yang 

ditawarkan atau untuk sekedar berjalan-jalan. 

3. Pengunjung umum yang datang untuk mengadakan transaksi jual beli hasil 

karya budaya non koleksi. 

4. Studi banding pelajar yang melakukan aktivitas belajar, penelitian, 

pengembangan  dengan  menggunakan  fasilitas-fasilitas  dalam  Pusat Seni 

Budaya Betawi di Jakarta baik teori maupun praktek. 

b. Seniman  

Selain pengunjung secara umum yang bertujuan berwisata atau studi tentang 

seni budaya betawi tentunya juga ada pelaku seni yang berperan mengaktifkan 

kegiatan yang ada didalamnya. 



Pusat Seni Budaya Betawi di Jakarta dengan Pendekatan Arsitektur Ekspresionisme  I Rian Setiawan 5112415026 I 42 
 

 

Dalam   kegiatan   ini,   aktivitas   pengguna   sebagai   pengelola   dapat 

dijabarkan sebagai berikut : 

1. Mempunyai aktivitas di bidang seni budaya Betawi sebagai pelaku seni untuk 

melakukan pengajaran ataupun menghibur pengunjung dalam sebuah 

pertunjukan. 

2. Pelaku seni yang datang dapat juga berperan aktif menghidupkan seni 

melalui karyanya. 

3. Pelaku seni yang datang dapat menggunakan fasilitas yang ada di Pusat Seni 

Budaya Betawi untuk menunjang karya seninya. 

 

c. Pengelola  

Sekelompok orang yang bertugas mengelola (mengatur) tentang semua 

kegiatan yang berlangsung dan yang akan berlangsung di pusat seni budaya. 

 

2.6. Karakteristik Pengunjung Pusat Seni Budaya 

Karakteristik pengunjung atau konsumen sangat berpengaruh pada Pusat Seni 

Rupa,  dimana  sasaran  konsumen  tersebut  adalah  kelas sosial  masyarakat.  Dalam 

hubungan dengan perilaku konsumen, maka kelas-kelas sosial tersebut antara lain 

mempunyai karakteristik sebagai berikut: 

a. Kelas Sosial Golongan Atas 

 Memiliki kecenderungan membeli barang-barang mahal. 

 Membeli  pada  tempat-tempat  yang sudah  berada  di  dalam  ruang pameran. 

 Konservatif dalam konsumsinya. 

 Barang-barang  yang dibeli cenderung untuk dapat menjadi warisan keluarga. 

b. Kelas Sosial Golongan Menengah 

 Cenderung  membeli  barang  melalui  pemesanan  langsung  kepada  seniman 

dalam menciptakan suatu karya seni, 
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 Membeli barang dengan hasil dan kualitas bagus dengan harga murah. 

 

c. Kelas Sosial Golongan Bawah 

 Cenderung   membeli   barang   dengan   memperhatikan   kuantitas   dari   pada 

kualitasnya. 

 Memanfaatkan  penjualan barang yang  diobral   atau  penjualan dengan harga 

promosi. 

Selain   ketiga   kelas   sosial   masyarakat   diatas  terdapat   satu   kelas   sosial 

masyarakat lagi   yang tidak dapat di abaikan begitu saja. Kelas sosial masyarakat 

tersebut adalah kelas sosial golongan sangat rendah. Karakter yang dimiliki oleh 

golongan ini adalah kurang mampu membeli barang-barang kebutuhan hidup sehari- 

harinya. 

 

2.7. Persyaratan Ruang  Pusat Seni Budaya Betawi di Jakarta 

Perancangan Pusat Seni Budaya Betawi di Jakarta ini tentunya akan memiliki ruang-

ruang yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan utama, penunjang dan 

pelayanan. Ruang yang menjadi penunjang kegiatan utama adalah ruang galeri 

pameran dan ruang pertunjungkan seni. 

2.7.1. Galeri Seni (Ruang Pameran Seni ) 

  Menurut Swastika Poppy Sari (2011), bagian terpenting dalam galeri  

adalah ruang pamer, dalam proses mendesain, ruang pamer perlu mendapatkan 

perhatian yang khusus, karena ruang pamer merupakan jantung dari galeri/galeri 

seni. Ruang pameran idealnya dialokasikan bersama-sama atau berdekatan, hal 

ini akan memfasilitasi perawatan keamanan dan kondisi lingkungan. Pameran 

membutuhkan kekokohan dari tipe galeri atau galeri, contohnya galeri atau galeri 

seni sangat peduli dengan permukaan dari tampilan pada dinding itu juga. Ruang 

pameran seni mempunyai perbedaan tipologi arsitektural, kualitas cahaya, 

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

berupa ruang seperti kamar atau seperti grand hall.  

  

  

  

  

  

Gambar 2.25. Contoh Ruang Pamer Pada Galeri Seni 

Sumber : lebur.or.id 

2.7.1.1. Prinsip-prinsip perancangan ruang pamer 

  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: 

1. Desain Ruang-Lantai dan Sirkulasi Pengunjung  

 Ruang menurut konsep teknis dibagi menjadi dua, yakni ruang luar dan 

ruang dalam, masing-masing ruang memiliki penanganan yang khusus, 

terutama ruang dalam. Ruang pamer pada galeri/galeri seni harus memiliki 

kondisi visual sekitar yang bersih dan tertata. Hal yang harus diperhatikan 

dalam penanganan ruang dalam adalah luas ruangan, dinding, plafon, lantai, 

kusen, langit-langit, pintu, dan jendela. Pada umumnya, tinggi minimum 

dinding display pada galeri/galeri seni adalah 3,7 meter, untuk kefleksibelan 
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bagi pameran seni, tinggi yang dibutuhkan hingga plafon adalah mencapai 6 

meter. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mendesain ruang pamer karya 

yang terkait dengan display, antara lain: 

a. Estetika peletakan 

b. Hubungan antar karya, menjaga jarak, mencari hubungan yang khas, 

seperti aliran, gaya, komposisi warna, dan konsep lainnya  

c. Penulisan teks dan peletakan label (labelisasi) keterangan karya, seperti 

ukuran, judul, perupa dll. 

d. Intensitas kesadaran tentang bahan yang dipakai dalam karya seni.  

 Selain hal-hal tersebut, masih terdapat metode yang dapat digunakan 

dalam penataan ruang yang berukuran besar, yaitu mapping atau pemetaan. 

Metode pemetaan bergantung pada fungsi untuk mengolah sirkulasi dan 

perjalanan penonton. Dalam ruang juga diperlukan fasilitas lain seperti panel 

atau dinding pembatas bongkar pasang (dinding temporary), agar tidak 

memunculkan ruang-ruang sisa. Luas minimal dari pembagian dinding 

temporary adalah sekitar 12-15 meter. Dalam pertimbangan dan penekanan 

desain pola sirkulasi, dibutuhkan dua pintu keluar untuk semua ruang 

pameran.  

  

  

  

  

  

  

 

 

Gambar 2.26. Diagram sirkulasi pengunjung Galeri 

Sumber : Data Arsitek, 2006 
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 Penentuan sirkulasi juga akan sangat dipengaruhi oleh runtutan cerita 

pada bangunan yang ingin disampaikan pada pengunjung. Pada galeri seni, 

sirkulasi harus dapat mendukung dalam penyampaian informasi, sehingga 

dapat membantu pengunjung memahami dan mengapresiasikan karya seni 

yang sedang dipamerkan. Penataan sirkulasi ini juga akan membentuk 

suasana ketika pengunjung mengapresiasikan koleksi benda yang 

dipamerkan. Selain itu hubunganantara ruang dengan fungsi yang ada di 

dalamnya perlu diperhatikan. Beberapa prinsip yang dapat digunakan dalam 

penataan sirkulasi pada ruang pamer adalah seperti pada gambar berikut:  

  

  

  

  

  

  

  

Gambar 2.27.  Alur sikulasi pengunjung galeri dan layout denah area pamer 

Sumber : Data Arsitek, 2006 

Penataan sirkulasi pada  pameran harus direncanakan semaksimal mungkin 

untuk menghindari kebingungan dan kebosanan pengunjung. Adapun 

beberapa bentuk sirkulasi lain ruang pamer menurut Gardner (1960) adalah 

sebagai berikut: 

a. Sirkulasi ruang terkontrol (controlled circulation

Sirkulasi terkontrol bertujuan agar setiap pengunjung melihat dan 

memperhatikan seluruh pameran sesuai dengan perencanaan ruang 

pamer. Sirkulasi sebagai pengarah tidak memberikan pilihan kepada 

pengunjung untuk menentukan arah pergerakannya. Pembentukan 

sirkulasi terkontrol dengan penataan obyek yang dipamerkan,  misalnya  
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obyek  yang  sejenis dan  serangkai  dikelompokkan  menjadi satu.  

Setiap  obyek  yang  dipamerkan  yang  berada  pada  jalur  sirkulasi  

utama merupakan objek yang menarik dan haruslah dimengerti oleh 

semua pengunjung. 

Tabel 2.1. 

Macam-Macam Bentuk Sirkulasi Terkontrol Pada Ruang Pamer 

No 
Bentuk Sirkulasi 

Terkontrol 

Gambar 

1 Diatur    dengan    

penggunaan    partisi    

rendah. Perhatian  

pengunjung  diarahkan  

pada  delapan sekuend 

stand pameran yang 

berbeda 

 

2 Pola     sirkulasi     

terkontrol     bentuk     

cluster menyerupai tanda 

Tanya (?). Pengaturan 

stand pameran hanya 

pada satu sisi jalur 

sirkulasi. Tujuannya untuk 

mempermudah perhatian 

pengunjung 
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Sumber: Gardner, 1960 

 

b. Sirkulasi tak terkontrol (uncontrolled circulation) 

Sirkulasi tak terkontrol adalah sirkulasi yang memberikan pilihan 

pergerakan pada pengunju. Point utama pada sirkulasi tak terkontrol 

adalah sirkulasi ini memberikan kebebasan untuk berkeliling tetapi tetap 

berada pada pola yang teratur. Berikut bentukan dari sirkulasi tak 

terkontrol: 

 

 

 

 

3 Sirkulasi  dirancang  

dengan  perhatian  

terbatas pada satu  sesi,  

dengan tujuan agar  

pengunjung dapat  lebih  

memahami  sekuen 

pameran.  Untuk 

menghindari  

kemonotonan  sirkulasi  

pada pameran diatur 

dengan beberapa 

pandangan kearah taman 

terbuka 
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Table 2.2.  

Macam-Macam Bentuk Sirkulasi Tak Terkontrol Pada Ruang Pamer 

No 
Bentuk Sirkulasi Tak 

Terkontrol 

Gambar 

1 Sirkulasi bebas tanpa 

penghalang. Sirkulasi 

diatur dengan  cermat  

memperhatikan  

kesesuaian  serta 

hubungan antara objek 

yang dipamerkan. 

 

2 Sirkulasi bebas dengan 

partisi pembatas sebagai 

background dan 

memberikan perasaan 

keingintahuan pada 

pengunjung. area yang 

tertutupi oleh partisi 

diberikan beberapa hal 

baru yang dapat menarik 

pengunjung untuk 

mengamati lebih jauh. 
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3 Sirkulasi  bebas  dengan  

pembedaan  area  obyek 

yang dipamerkan. Pada 

sirkualsi utama 

ditampilkan obyek yang 

mudah dikenal oleh 

pengunjung, sedangkan 

area pamer obyek  yang 

mendetail berada pada sisi 

yang berlainan 

 

Sumber: Gardner, 1960 

Sistem display yang digunakan terdapat dua macam yaitu sistem  display dua 

dimensi dan tiga dimensi. Berikut sistem display untuk karya dua dimensi:  

a. Sistem display gantung berupa kawat yang dapat diatur ketinggian pada 

dinding sesuai kebutuhan kawat direkatkan pada rel yang menempel 

pada tembok sehingga posisi kawat untuk menggantung karya dapat 

dipindahkan sesuai kebutuan 

b. Penggunaan panel-panel yang mudah dipindahkan. Panel-panel tersebut 

dari MDF dengan sesuai bentuk moduler.  

c. Penggunaan konsep sumbu karya, penyesuaian dimensi karya dengan 

bidang yang ditempelnya.  
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Gambar 2.28. Sistem kawat dan rel serta gantungan untuk display dua dimensi yang 

digantung 

Sumber : museums and art galleries, 2010 

  

Berikut sistem display untuk karya tiga dimensi: 

a. Penggunaan base untuk karya tiga dimensi dari material tripleks atau 

MDF, sehingga ase dapat dibentuk sedinamis mungkin dan dipindagkan 

sesuai kebutuhan. 

b. Untuk karya yang besar, menggunakan batas psikologis seperti 

semacam perekat dilantai yang mengelilingi karya 3 dimnsi tersebut. 

c. Untuk karya yang digantung dapat mengguakan pengait baja ringan 

dengan sistem katrol yang diletakan pada sudut-sudut celling pada ruang 

pamer. 

 

2. Materi karya 

 Materi karya yang dimaksud adalah sejumlah benda (karya seni) yang 

dipamerkan. Pemahaman akan materi karya menjadi sangat penting terkait 

pengetahuan penata ruang, terutama pengetahuan mengenai karya seni 

yang dipamerkan, pasalnya karya seni dapat berupa pemikiran ilmu, 
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dokumentasi dan konsep warna, kemudian ruangan seperti apa yang akan 

digunakan atau ditata, maka dari itu penata ruang harus memperhatikan 

prinsip karya seni, seperti: 

a. Bentuk (dimensi) 

b. Jasa (seni murni atau seni terapan) 

c. Fungsi (personal, sosial, fisikal) 

d. Medium (alat, bahan, teknik) 

e. Desain (komposisi) 

f. Tema (pokok, isi) 

g. Style (gaya) 

h. Aliran 

i. Ukuran karya 

 Peran kurator menjadi sangat penting dalam menyeleksi dan 

menerapkan konsep teknis. Dalam penataan materi karya, jarak antar karya 

dan jarak dengan penikmat merupakan tugas yang berat, perlu diperhatikan 

terlebih dahulu jumlah materi karya yang dipamerkan mencukupi, dalam arti 

tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sedikit. Penataan materi karya tak lepas 

pula pada pengelompokan karya yang disajikan, yang dapat digolongkan 

berdasarkan gaya, aliran, tema, objek, warna atau apapun yang dapat 

memberi nuansa yang berbeda. 

3. Labelisasi 

 Pembuatan atau pemberian label dalam pameran karya seni 

kontemporer dalam galeri seni atau meseum adalah sebagai berikut: 

a. Penyeragaman label 

b. Penulisan harga pada karya seni kontemporer diletakkan di label yang 

terdapat dalam karya seni tersebut, namun tidak semua harga 

dicantumkan dalam label, hal ini disebabkan karena harga karya seni 
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kontemporer tersebut sudah tertera dalam daftar harga (price list) yang 

dibuat oleh panitia penyelenggara pameran seni kontemporer tersebut. 

4. Pencahayaan 

 Cahaya memegang peranan yang penting dalam suatu galeri/galeri 

seni. Pencahayaan yang menarik terhadap karya seni yang dipamerkan 

menjadi point plus tersendiri sehingga dapat memberikan daya tarik yang 

lebih. Cahaya merupakan sebuah bentuk radiasi elektromagnetik yang 

disebut radiasi. Cahaya yang dapat ditangkap oleh indera penglihatan 

manusia adalah cahaya yang berada pada panjang gelombang antara 400-

700 nanometer (nm), cahaya ini biasa disebut visible light, cahaya tampak, 

sedangkan cahaya yang berada pada panjang gelombang dibawah 400 nm 

disebut cahaya ultraviolet dan yang berada diatas 700 nm adalah cahaya infra 

merah. Kerusakan pada hasil karya seni berasal dari ketiga jenis cahaya, 

sinar ultraviolet serta cahaya  tampak dapat menyebabkan perubahan 

stukturkimia materi, sedangkan sinar infra merah dapat menaikkan suhu 

sehingga memiliki efek membakar, dan sinar tampak. 

  

  

  

  

 

 

  

Gambar 2.29. Pencahayaan terhadap karya 

Sumber : Architects data, 2006 

 

 Jenis cahaya yang umum ditemukan di galeri adalah sinar  ultraviolet 

dan cahaya tampak yang berasal dari cahaya matahari (sunlight), cahaya 
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siang (daylight) atau pun cahaya buatan (artificial light) seperti lampu tabung 

(fluoresens), lampu pijar atau lampu halogen. Cahaya buatan digunakan 

untuk menerangi pameran, sedangkan sinar matahari langsung tidak akan 

jatuh pada hasil karya seni yang dipamerkan setiap saat. Pada koleksi galeri 

kerusakan akibat cahaya karena adanya faktor-faktor sebagai berikut: 

a. Adanya sejumlah cahaya ultraviolet dalam sumber cahaya yang sering 

disebut nilai UV dengan satuan mikrowatt per lumen (W/lumen). Nilai ini 

tergantung dari sejumlah cahaya yang digunakan. Nilai UV tertinggi 

berasal dari cahaya matahari (sunlight) dan cahaya siang (daylight). 

Untuk lampu buatan, lampu halogen dan fluoresense memiliki nilai UV 

yang sedang, sedangkan lampu pijar hampir tidak memiliki kandungan 

UV dalam cahayanya. Rekomendasi internasional untuk koleksi yang 

sensitif, seperti lukisan dan cat nilai UV nya harus dijaga agar tetap 

dibawah 75 mikrowatt/ lumen. 

b. Adanya nilai intensitas iluminasi cahaya, yaitu terang tidaknya cahaya 

yang mengenai koleksi. Nilai ini dinyatakan dalam satuan lux (lumen / cm 

2). Makin tinggi intensitas cahaya maka nilai lux akan makin tinggi. 

Sebagai perbandingan nilai 10 lux = cahaya 1 batang lilin. Koleksi yang 

sangat sensitif seperti tekstil direkomendasikan dibawah 50 lux. 

Sedangkan koleksi yang tidak terlalu sensitif seperti cat minyak dan 

gading direkomendasikan tetap di bawah 200 lux. Berdasarkan 

sensitifitas koleksi terhadap cahaya, terdapat 3 kelompok koleksi, yaitu: 

1) Koleksi sangat sensitif, yaitu tekstil, kertas, lukisan cat air, foto 

berwarna, Kekuatan terhadap cahaya adalah 50 lux untuk 3000 jam 

pameran / tahun atau 150 lux untuk 250 jam/tahun 

2) Koleksi sensitif; yaitu koleksi cat minyak, foto hitam putih, tulang, 

kayu. Kekuatan terhadap cahaya adalah 200 lux untuk 3000 jam 

pameran/tahun 
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3) Koleksi kurang sensitif; yaitu koleksi batu, logam, gelas, keramik. 

Koleksi jenis ini tahan terhadap cahaya 

c. Lamanya waktu paparan cahaya yang bersifat kumulatif pada koleksi, 

yang akan mempercepat terjadinya kerusakan. Makin sering koleksi 

terkena cahaya, berarti makin banyak intensitas cahaya yang mengenai 

koleksi, maka koleksi makin rusak.  

 Perubahan temperatur secara ekstrem perlu mendapatkan perhatian 

yang khusus, seperti halnya di galeri/galeri seni. Hal-hal yang harus 

diperhatikan dalam penataan lampu pada tata ruangan, antara lain: 

a. Lampu harus difokuskan pada objek, kecuali pada kasus tertentu yang 

memfokuskan lampu pada dinding atau lantai 

b. Sudut sekitar 30-45º arah vertikal untuk menciptakan tekanan yang 

efektif dengan penonjolan dan pola bayangan yang alami 

c. Jika memungkinkan menggunakan pencahayaan silang dari arah kiri dan 

arah kanan atau pencahayaan dari arah depan, dengan tujuan 

menciptakan penonjolan dan bayangan serta meninggikan bentuk tiga 

dimensi dari objek 

d. Penanganan pencahayaan jangan sampai menyilaukan mata penonton 

Pada bagian eksterior dapat digunakan pencahayaan dan ruang 

pencahayaan untuk mendramatisir dan menimbulkan kesan yang megah 

pada galeri/galeri seni.  

Tabel 2.3.  kenyamanan cahaya terhadap benda 

Sumber : lebur.or.id 

Ruang Material Pameran 
Tingkat 

Pencahayaan (fc) 

Pameran (sangat 

sensitif) 

Karya dalam kertas, 

cetakan, kain, kulit 

5 – 10 
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Pameran (sensitif) Lukisan minyak dan 

tempera, Kayu 

15 – 20 

 

Pameran (tidak sensitif) Kaca, Batu, Keramik, 

Metal 
30 – 50 

Tempat penyimpanan 

karya 

 5 

 

Tempat perawatan 

karya  

 
20 – 50 

 

5. Temperatur 

 Temperatur rendah lebih baik untuk hasil karya seni yang dipamerkan, 

yaitu sekitar 20ºC-21ºC. Beberapa galeri/galeri seni memperbolehkan transisi 

yang lambat untuk temperatur dan pengaturan titik kelembaban, dengan lebih 

mentolerir variasi temperatur daripada variasi kelembababn udara(RH), 

sehingga temperatur harus diseting lebih daripada RH.  

6. Standar Ukuran Kelembaban 

 Material dan koleksi karya seni dibuat secara khas dan sangat sensitif 

terhadap perubahan sekecil apapun pada RH, maka dari itu kelembaban 

udara yang konstan diperlukan dalam suatu ruang pamer. Kelembaban udara 

yang direkomendasikan secara konstan, yaitu 50 % RH level per tahun. 50 % 

merupakan standar yang tinggi, dalam perancangannya desain harus 

menggunakan ruang lainnya, seperti sirkulasi utama publik dan ruang pada 

lobi, disamping itu membutuhkan perawatan untuk mengurangi atau 

menghindari tingkat kebocoran volume udara single.  

7. Tatanan Sistem HVAC 

 Fleksibilitas sangat dianjurkan dalam mendesain galeri/galeri seni, 

pertimbangan terhadap kemungkinan pengembangan pada masa yang akan 
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datang dan penambahan perlatan harus diperhatikan. Ruang dan lokasi yang 

membutuhkan sistem HVAC harus dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum 

proses mendesain. Lokasi penempatan unit pengatur 

udara akan berpengaruh pula pada desain. Lokasi pemasok udara harus jauh 

dari tempat bongkar-muat barang, jalanan, exhaust restoran, exhaust 

bangunan, exhaust peralatan dan kimiawi, serta lubang angina dari sistem 

plumbing bangunan. Sistem HVAC harus mempunyai tenaga listrik darurat 

untuk mengoperasikan pada saat tidak mendapatkan pasokan tenaga. 

8. Pelapis Eksterior 

 Konstruksi dan material dinding dan atap harus mampu menghindari 

dari panas termal. Dinding eksterior, atap dan lantai harus memberikan 

perlingdungan berkelanjutan dari uap air. Jendela dan skylight harus dapat 

mengurangi sinar ultraviolet dan sinar infrared dari cahaya matahari, serta 

terdapat penghalang cahaya yang kurang baik, sehingga sinar matahari yang 

masuk ke setiap ruangan pada galeri/galeri seni adalah pencahayaan alami 

yang baik. Jendela yang digunakan adalah jendela yang dapat dikendalikan, 

selain itu area yang tidak menampilkan hasil karya seni harus memiliki 

pencahayaan alami dalam jumlah banyak. 

 

2.7.1.2. Persyaratan Ruang Pada Galeri  

  Pada fasilitas galeri biasanya terdapat ruang pamer yang  

mengkomunikasikan karya-karya visual arts dan kerajinan lainnya. 

Permasalahan Perancangan pada galeri biasanya adalah bagaimana 

menentukan aktivitas dan alur kegiatan, bagaimana merencanakan kebutuhan 

ruang yang mewadahi aktivitas tersebut serta menyusun hubungan fungsional 

antar aktivitas, bagaimana menetapkan standar dan syarat-syarat pokok 

perancangan ruang interior galeri seni agar memenuhi kriteria standar ruang 

pamer galeri seni dan bagaimana merancang interior galeri seni lukis dengan 
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menerapkan konsep kolaborasi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada 

fasilitas galeri : 

Tinggi rata-rata manusia (indonesia) dan jarak pandang 

Tabel 2.4.  kenyamanan jarak pandang 

Sumber : Ernst and Peter Neufert, Architects‟ Data, Third Edition 

Jenis Kelamin  Tinggi Rata-rata Pandangan Mata  

Pria  165cm 160 

Wanita 155cm  150 

Anak-anak  115cm  100  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.30.  Jarak Pandang Manusia 

Sumber : Ernst and Peter Neufert, Architects‟ Data, Third Edition 

 

 

  

 

  

  

  

 

Gambar 2.31.  Jarak Pandang Lukisan 

Sumber : Tga-409 Syarifah Andayani, USU Kemampuan gerak anatomi 
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Gambar 2.32.  Kemampuan Gerak Anatomi Manusia 

Sumber : Tga-409 Syarifah Andayani, US 

 

 

 

 

 

Gambar 2.33.  Gerak Anatomi 

Sumber : Ernst and Peter Neufert, Architects‟ Data, Third Edition 

Gerak antomi leher manusia sekitar 30º ke atas dan 40º kebawah atau ke  

samping, sehingga pengunjung merasa nyaman dalam bergerak untuk melihat 

karya-karya pada galeri.  

Pencahayaan  

 

 

 

 

  

  

Gambar 2.34. Pencahayaan Alami 

Sumber : Ernst and Peter Neufert, Architects‟ Data, Third Edition 
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Gambar 2.35.  Pencahayaan Buatan 

Sumber : Ernst and Peter Neufert, Architects‟ Data, Third Edition 

  

2.7.1.3. Perawatan Koleksi Galeri  

Merawat galeri beserta koleksi di dalamnya merupakan suatu hal yang 

rumit dan butuh ketelatenan. Begitulah pendapat Khasirun, seksi koleksi dan 

perawatan, Galeri Seni Jakarta yang telah berpengalaman merawat galeri sejak 

1989. "Rumit, butuh ketelatenan, dan pengetahuan tentang galeri, memahami 

galeri," katanya di galeri seni Jakarta, Minggu (30/5/2010).  

Menurut Khasirun, agar koleksi di dalam galeri tetap terawat, diperlukan 

pengaturan suhu, kelembaban dan penyinaran yang tepat. "Biasanya suhunya 

20-25 derajat, kelembabannya 65, penyinarannya 50 lux, ultraviolet nya 30," 

katanya. Jika suhu, kelembapan, dan penyinaran galeri tidak sesuai dengan 

standar, atau berlebih, maka kata Khasirun, dampaknya sangat beresiko. 

Penyinaran yang terlalu tinggi akan menyebabkan lukisan koleksi galeri 

pudar warnanya dan cepat rapuh seratnya. Sedangkan kelembapan yang tinggi,  

akan membuat jamur dan serangga tumbuh cepat sehingga cepat merusak 

koleksi. Sementara jika suhu ruangan terlalu tinggi, maka koleksi lukisan akan 

mengalami pengeringan kadar cat sehingga mudah rusak.  

Untuk perawatan koleksi galeri, minimal setiap 6 bulan hingga satu 

tahun sekali, pengelola membersihkan benda dari debu yang mengering. 
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"Penanganan, debu yang kering, debu diangkat dengan vacuum cleaner sesuai 

dengan kadar seratnya, kalau tekstil, dikasih pelapisan dengan kain kasa," 

ujarnya. Belum lagi pengunjung galeri yang tidak tertib misalnya dengan 

membawa makanan dan minuman ke dalam galeri, atau memegang benda 

koleksi galeri, mempercepat rusaknya koleksi-koleksi bersejarah yang sulit 

perawatannya itu.  

Oleh karena itu, menurut Khasirun, dalam merawat sebuah galeri 

diperlukan petugas perawatan yang sesuai jumlahnya. "Petugas atau 

karyawannya juga harus memahami kondisi galeri, mengerti cara merawat 

galeri," pungkas Khasirun.  

 

2.7.1.4. Jenis Pameran, Sifat Materi, Dan Waktu Pameran  

1. Jenis Pameran, dapat dibedakan : 

a. Pameran Tunggal, hasil karya seni yang dipamerkan memiliki 

materi yang sama atau sejenis, baik dalam segi teknik maupun 

aliran seniman tersebut yang dihasilkan oleh satu seniman. 

b. Pameran bersama, hasil karya seni yang dipamerkan memiliki 

materi yang berbeda antara seniman yang satu dengan 

lainnya, dihasilkan lebih dari satu seniman yang terdiri dari 

berbagai cabang seni rupa (dapat berbeda jenis materi, 

bentuk, teknis, serta jenis aliran). 

2. Sifat materi, dapat dibedakan : 

a. Hasil ciptaan langsung, hasil karya seni (dapat berupa patung, 

kerajinan, lukisan, dll) yang hanya diproduksi satu, tidak 

digandakan. 

b. Hasil karya reproduksi, merupakan hasil karya reproduksi atau 

penggandaan dari karya- karya asli seniman tersebut, 

terutama seni lukis dan seni grafis. 
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3. Waktu pameran, dapat dibedakan : 

a. Pameran jangka pendek, pameran yang waktu 

pelaksanaannya kurang dari satu minggu atau temporal.  

b. Pameran jangka panjang, disebut juga pameran tetap karena 

waktu pelaksanaannya  lebih dari satu minggu, dapat 

berlangsung  berbulanbulan. 

 

2.7.2. Ruang Pagelaran/Pertunjukan 

Pada Pusat Seni Budaya Betawi gedung pertunjukan  berfungsi  sebagai  wadah  

untuk  menampilkan  berbagai  macam cabang seni budaya Betawi (tari, drama, 

pencak silat, dan musik). Untuk mencapai kenyamanan pada pertunjukan, sangat 

perlu diperhatikan persyaratan ruang yang baik agar pertunjukan yang disampaikan 

oleh penyampai seni dapat diterima penonton dengan baik, mengingat penonton 

yang memasuki sebuah gedung pertunjukan layak untuk mendapat kenyamanan, 

keamanan, penerangan yang cukup, pemandangan (view) yang menyenangkan dan 

kualitas bunyi yang baik selain kualitas acara tersebut (Awietzuke, 2012). 

Terdapat beberapa jenis teater sebagai berikut: 

a. Jenis- jenis teater berdasarkan bentuknya menurut Roderick (1972) : 

 Teater terbuka : Pertunjukan seni dilakukan di ruang terbuka 

 Teater tertutup : Pertunjukan seni dilakukan di ruang tetutup 

b. Teater berdasarkan hubungan antara pertunjukan dengan penontonnya menurut 

Roderick (1972) :  

 Tipe Arena: dimana penonton mengelilingi pertunjukan, tidak memerlukan 

penghayatan yang serius. 

 Tipe  Transverse:  merupakan  perkembangan  dan  variasi  dari  tipe  arena, 

dimana penonton duduk pada dua sisi yang berlawanan menghadap 

panggung. 
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 Tipe ¾ Arena: merupakan variasi dari tipe arena, dimana pemain atau 

aktor/aktris dapat naik kepanggung tanpa melalui ruang penonton. 

 Tipe ¼ Arena: dimana penonton menyaksikan pertunjukan dalam satu arah. 

Luasan panggung kecil. 

 Tipe Procenium: merupakan perkembangan tipe ¼ arena akibat kurangnya 

luasan panggung. Penonton menyaksikan pertunjukan dalam satu arah di 

depan panggung. 

 Tipe Calliper Stage/Extended Stage: Panggung mengelilingi sebagian dari 

penonton. 

c. Pada umumnya gedung pagelaran atau pertunjukan di Indonesia dikenal 

dalam beberapa macam bentuk (Setiawan, 2006), yaitu: 

Tabel 2.4. Bentuk Gedung Pagelaran/Pertunjukan 

No. Keterangan Gambar 

1. Bentuk  Proscenium  Bentuk  Proscenium  

merupakan bentuk panggung yang memilki 

batas dinding Proscenium antara panggung 

dengan auditoriumnya. Pada dinding 

Proscenium tersebut terdapat pelengkung 

Proscenium dan lubang Proscenium. Pentas 

yang menggunakan Proscenium biasanya 

menggunakan ketinggian atau panggung, 

sehingga hubungan antara panggung dan 

auditorium dibatasi dengan dinding dan lubang 

Proscenium. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.36. 

Panggung 

Proscenium Sumber: 

(Setiawan, 2006) 
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2. Bentuk  Campuran  Bentuk  campuran  adalah  

bentuk panggung  yang  memilki  pencampuran  

antara  teater arena dan teater  proscenium 

dengan  menggambarkan dan meniadakan 

beberapa sifatnya. Bentuk campuran ini 

mengambil sifat  kesederhanaan dari bentuk  

arena dan sifat adanya jarak yang ajuh pada 

bentuk Proscenium. Sifat yang ditiadakan dari 

keduanya adalah sifat keakraban pentas arena 

dan sifat ketertutupan pada pentas 

Proscenium. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 

2.37. 

Panggung 

Bentuk 

Campuran 

Sumber: 

(Setiawan, 2006) 

 

Sumber: Setiawan, 2006

Dari beberapa jenis teater tersebut akan diterapkan jenis teater terbuka dan tertutup 

pada rancangan. Adapun jenis teater berdasarkan hubungan dengan penonton akan 

diterapkan tipe proscenium  yang fokus kepada satu  arah agar penonton lebih fokus 

pada pertunjukan. Adapun contoh teater dapat dilihat pada gambar berikut:  

 

Gambar 2.38. Layot Teater 

Sumber: Neufer, 1996 : 137 
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Dari  gambar  di  atas  terlihat  pola  penataan  ruang  pada  teater.  Adapun standarisasi 

teater akan dibahas lebih lanjut pada bahasan berikut.  

a. Ruang penonton dan panggung 

Terdapat standarisasi ruang pada area penonton dan panggung, mulai dari ukuran 

tempat duduk, hingga ketinggian tangga. Ukuran ruang penonton berbanding 

jumlah penonton menentukan luas area yang diperlukan. Berdasarkan kapasitas 

tempat duduknya, gedung pagelaran/pertunjukan dibedakan menjadi: 

a. Sangat Besar : Kapasitas 1500 tempat duduk atau lebih 

b. Besar            : Kapasitas 900-1500 tempat duduk 

c. Sedang          : Kapasitas 500-900 tempat duduk 

d. Kecil        : Kapasitas dibawah 500 tempat duduk 

 

Gambar 2.39. Standarisasi Tempat Duduk 

Sumber: Neufert, 1996 : 138 

 

Pada gambar di atas dapat terlihat ukuran tempat duduk serta jarak yang 

dibutuhkan di antara setiap kursi sebagai alur sirkulasi. Menurut peraturan 

pertemuan sebuah tempat duduk harus mudah dikenali. Pada setiap 25 baris kursi 

dibutuhkan  sebuah  alur  sirkulasi  dan  dibutuhkan  pintu  pada  setiap  sisi  nya, 

berbeda dengan baris kursi yang hanya memiliki luasan 16 kursi seperti pada 

gambar di bawah ini. 



Pusat Seni Budaya Betawi di Jakarta dengan Pendekatan Arsitektur Ekspresionisme  I Rian Setiawan 5112415026 I 66 
 

 

 

Gambar 2.40. Tata alur sirkulasi tempat duduk 

Sumber: Neufert, 1996 : 138 

Tinggi tempat duduk pada ruang teater juga berpengaruh terhadap kenyamanan 

penonton dalam menikmati pertunjukan. Tinggi tempat duduk terletak pada garis 

pandangan. Konstruksi garis pandangan berlaku pada seluruh ruang penonton baik 

tempat duduk dilantai bawah, maupun di balkon. Seperti gambar di bawah terlihat 

ukuran tinggi bagian muka panggung dari pandangan mata maksimal 1,10 meter 

dan ukuran minimal 0,50 – 0,90 meter. Dengan tinggi pandangan mata pnonton 

menuju panggung adalah 1,10 meter.  

 

 

Gambar 2.41. Ukuran tinggi tempat duduk 

Sumber: Neufert, 1996: 139 

Theater mempunyai  deretan  kursi  penonton  yang  sama.  Maksimum 

proporsi pada balkon layang yang disarankan adalah 1 : 1 untuk pertunjukan 

konser, dan 2 : 1 untuk pertunjukan opera, drama. Untuk balkon layang cara 

menghitungnya ialah nisbah D : H yang lebih besar dengan jalan yang 
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mengabaikan pantulan energi pada tempat duduk dari arah belakang. Deretan 

paling belakang hendaknya mempunyai  garis  pandang  yang  tegas  ke  pusat  

sumber  suara.  Balkon  layang diletakkan  di  luar  proyeksi  sorotan  lampu.  

Sudut  garis  pandang  maksimum  dari balkon ke panggung adalah 30 derajat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.42. Langit-langit dan balkon auditorium 

Sumber: Neufert, 1973: 126 

Bentuk langit-langit yang permukaannya cembung dan tak beraturan 

membantu  difusi  suara  dalam  gedung.  Sedangkan  bentuk  kubah,  kolong  

(gang dengan bentuk cekung) dan bentuk-bentuk cekung besar lainnya sering 

menimbulkan masalah akustik. langit-langit  yang lebih tinggi menyebabkan 

waktu pantul lebih lama  seperti  yang  dibutuhkan  untuk  pertunjukan  konser.  

Ruang  tipikal diperhitungkan 20,5 m3 – 35 m3/t. Tempat duduk penonton pada 

gedung yang digunakan  untuk  konser,  panggung  dan  sebagianya  

diperhitungkan  sebagai  satu 

kesatuan isi gedung. 

 

 

http://blog.tripkick.com/uploads/2008/12/hilton-ballroom-space.jpg


Pusat Seni Budaya Betawi di Jakarta dengan Pendekatan Arsitektur Ekspresionisme  I Rian Setiawan 5112415026 I 68 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.43. Kursi penontoni balkon auditorium 

Sumber: Neufert, 1973: 126-127 

 

 

Pada-gedung-gedung serba guna keadaan tersebut diatasi dengan memasang 

dinding-dinding  penutup  atau  pembatas  guna  memperkeras  suara-suara  

musik orkestra di mana panggung digunakan sepenuhnya hanya untuk tempat 

mengadakan pertunjukan dan gerak saja. Persyaratan akan kebutuhan akustik 

akan berpengaruh terhadap daya pantul permukaan langit-langit yang terletak di 

atas bagian ruang untuk orchestra  atau  konser  yang  akan  memantul  ke  arah  

bagian  atas  tempat  duduk 

penonton. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.44. Bentuk langit-langit 

http://blog.tripkick.com/uploads/2008/12/hilton-ballroom-space.jpg
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Sumber: Neufert, 1991: 139 

b. Teater Terbuka 

Teater terbuka atau yang biasa disebut dengan amfiteater sudah ada sejak zamn 

Romawi dan Yunani. Amfiteater biasanya digunakan sebagai pertandingan 

gladiator, namun sesuai perkembangannya amfiteater digunakan sebagai 

pertunjukan musik maupun seni lainnya. Amfiteater berbentuk setengah lingkaran 

atau lingkaran dengan arena pada tengahnya. Namun, pada saat ini telah banyak 

perubahan dan variasi amfiteater yang lebih modern. 

 

 

 

Gambar 2.45. Amfiteater Terbuka 

(Sumber: http://blog.compactbyte.com/wp-content/amfiteater.jpg) 

Teater terbuka digunakan untuk acara yang diucapkan (pergelaran panggung 

 

Teater terbuka digunakan untuk acara yang diucapkan (pergelaran panggung hidup), 

untuk pertunjukan musik (konser dan musik) (Doelle, 1985). Sistem penguat bunyi 

sangat harus diperhatikan karena berhubungan langsung dengan udara. Untuk 

mengimbangi pengurangan yang sangat banyak di udara terbuka, maka menurut 

Doelle (1985), sebuah teater terbuka harus memperhatikan beberapa hal berikut: 

http://blog.tripkick.com/uploads/2008/12/hilton-ballroom-space.jpg
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Lokasi/   tempat   yang   dipilih   harus   memperhatikan   pengaruh   secara topografi 

dan kondisi atmosfir (angin, temperature dll) dan pengaruh sumber-sumber bising 

luar terhadap perambatan dan penerimaan bunyi. 

Bentuk, ukuran dan kapasitas dasar dari daerah penonton harus ditetapkan untuk  

menjamin  inteligibilitas  pembicaraan  yang  memuaskan  seluruh daerah  

penonton.  Jarak  tempat  duduk  dari  sumber  bunyi  harus  dijaga dengan efisiensi 

yang ketat pada pengaturan lorong-lorong jalan. 

Penyungkup (badan shell) reflektif dan difusif, untuk mengarahkan gelombang 

bunyi pantul ke penonton dan balik ke paggung. Akan sangat menguntungkan. 

Daerah yang rata, selokan terbuka, atau permukaan reflektif lain antara panggung 

dan penonton akan memperbaiki kondisi pendengaran. 

Panggung  harus  tinggi  dan  daerah  penonton  dibuat  bertangga  dengan curam, 

dengan kemiringan yang lebih pada bagian belakangm, untuk menyediakan jumlah 

bunyi langsung yang maksimum bagi penonton. 

Pemantulan ulang yang mengumpul ke pangung dari pagar konsentris, dengan 

daerah penduduk yang tidak ditempati sebagian atau seluruhnya harus dihindari. 

Permukaan –permukaan pemantul yang dekat dengan gedung-gedung yang ada 

harus diperiksa  secara teliti  karena behubungan  dengan  gema  atau pemantulan 

yang merusak. 

 

2.8. Teori Arsitektur Ekspresionis 

2.8.1. Pengertian Arsitektut Ekspresionis 

  Arsitektur Ekspresionis - Arsitektur Ekpresionis mengacu pada gaya 

arsitektur yang berkembang di dalam eropa pada permulaan abad ke 20 dan dengan 

luas mengacu pada desain arsitektur dan bentuk. Arsitektur Ekspresionis pertama 

terjadi di Jerman sebagai bagian dari pergerakan ekpresionisme dan juga di Belanda 

khususnya sekolah Amsterdam antara tahun 1910 dan 1925. Gaya ini di karakterisi 

oleh oleh awal modernisme di adopsi dari novel-novel dan roman-roman, terkadang 
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terlihat sangat tidak lazim dengan menggunakan bahan dari batu bata, baja dan 

terutama kaca.  

  Pendekatan ini dikembangkan secara pararel oleh pergerakan ekspresoinis 

tapi dengan kondisi ekonimi yang terbatas maka hanya ada beberpaa saja bangunan 

gaya ekspresionis yang secara resmi tertulis seperti bangunan Alpine Arsitektur yang 

dibangun oleh Taut’s dan Hermann Finster lin’S yang membangun Formspiels. Gaya 

bangunan ini hanya berlangsung sebentar tetapi sangat pentiing untuk di kenang 

dalam periode ini. Peristiwa penting di expressionis arsitektur adalah adanya 

Pameran Werkbund pada tahun 1914 di Cologne, pada waktu terjadi perebutan 

kekuasan antara jerman dan Nazi. Lalu pada tahun 1933 setelah Nazi merampas 

kekuasaan di jerman gaya ekspresionis diangap tidak syah dan merosot. Walaupun 

begitu terdapat juga beberapa arsitektur yang masih mempertahankan gaya 

ekspresionisnya seperti arsitektur Hans Scharoun 

 

2.8.2. Ciri – ciri Arsitektur Ekspresionis 

  Arsitektur Ekspresionis adalah gaya arsitektur yang berkembang di Eropa 

pada permulaan abad ke 20. Pertama kali terjadi di Jerman sebagai pergerakan 

ekspresionisme dan di Belanda khususnya disekolah  Amsterdam antara tahun 1910-

1925. Ciri-ciri : 

a. Distorsi bentuk untuk efek emosional. 

b. Ekspresi simbolik atau gaya dari pengalaman batin. 

c. Upaya yang dilakukan adalah untuk tercapainya arsitektur yang baru, asli, 

dan visioner. 

d. Menggunakan potensi kreatif 

e. Konsepsi arsitektur sebagai karya seni. 

f. Bentuk organik atau biomorphic 

g. Ekstensif menggunakan beton dan bata 
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2.8.3. Arsitek dan Karya Arsitektur Ekspresionis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.46. Erich Mendelsohn 

Sumber : https://en.wikipedia.org/wiki/Expressionist_architecture 

  Salah satu tokoh arsitek yang menganut arsitektur ekpresionis adalah Erich 

Mendelsohn. Dikenal karena arsitektur ekspresionisnya pada tahun 1920, serta untuk 

mengembangkan dinamis fungsionalisme dalam proyek-proyek nya. Mendelsohn 

adalah pelopor dari Hotel Art Deco dan Streamline Moderne arsitektur, terutama 

dengan nya 1921 Mossehaus desain. Salah satu karya Mendelsohn yang 

menggunakan arsitektur ekspresionis paling terkenal adalah Einstein Tower ( Menara 

Einstein) yang berada di Jerman. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai 

Menara Einstein. 
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Einstein Tower 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.47. Einstein Tower 

Sumber : archdaily.com 

 

  Einstein Tower, dirancang oleh arsitek Jerman Erich Mendelsohn , adalah 

salah satu contoh karya expressionist architecture (arsitektur ekspresionis) yang 

terkenal di Jerman. Menara Einstein merupakan sebuah observatorium astrofisika di 

Albert Einstein Science Park di Potsdam. Dibangun di puncak dari Telegraphenberg 

Potsdam untuk rumah surya teleskop dirancang oleh astronom Erwin Finlay-

Freundlich. Teleskop mendukung percobaan dan pengamatan untuk memvalidasi 

(atau menyangkal) teori relativitas Albert Einstein. 

  Antara tahun 1917-1920 Mendelsohn membuat banyak sketsa untuk 

merancang bangunan yang dapat mengekspresikan karyanya. Pada kurun waktu itu 

pula Mendelsohn mencoba untuk membuat struktur dinamis yang akan memberikan 

bentuk bangunan dengan terobosan baru dimana dapat berfungsi sebagai bangunan 

untuk penelitian Teori Einstein. Pada tahun 1911 Einstein mempublikasikan versi awal 

inovatif Teori Relativitas Umum. Dan Menara Einstein yang berfungsi sebagai 
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observatorium matahari inilah yang dirancang dan dibangun untuk memverifikasi 

fenomena Teori tersebut.  

  Bangunan ini pertama kali disusun sekitar tahun 1917, dibangun 1919-1921 

setelah melakukan kegiatan penggalangan dana, dan Menara Einstein baru mulai 

beroperasi pada tahun 1924. Meskipun Einstein tidak pernah bekerja di sana, namun 

ia mendukung pembangunan dan pengoperasian fungsi pada Menara Einstein. Di 

antara fitur utama Menara Einstein adalah teleskop surya, dirancang oleh astronom 

Erwin Finlay-Freundlich dan disimpan di kubah struktur. Menara Einstein adalah satu-

satunya bangunan di Berlin yang memakai nama Einstein. Berikut adalah gambar 

struktur menara Einstein. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Gambar 2.48. Denah dan Potongan Menara Einstein 

Sumber : archdaily.com 

Menara Einstein merupakan bangunan berarsitektur ekspresionis karena bentuk 

luaran bangunan yang asimetris dan bergaya organik. Bangunan ini dirancang oleh 

arsitek Mendelsohn sebagai bentuk ekspresi dan apresiasi perancang terhadap teori 

Einstein. Namun, bangunan ini tidak hanya sekedar bangunan yang mengguakan 

arsitektur ekspresionis. Menara Einstein juga merupakan bangunan modern yang 

fungsional dimana bangunan ini dapat digunakan untuk penelitian, dan 

pengoperasian Teori Einstein. 
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2.9. Tinjauan Pusat Seni Budaya 

2.9.1. Perkampungan Betawi Setu Babakan 

a. Lokasi 

 Perkampungan Setu Babakan berlokasi di Kelurahan Srengseng Sawah, 

Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, Indonesia. Pintu 

masuk utama adalah Pintu Si Pitung yang terletak di Jalan RM. Kahfi II. 

b. Deskripsi Singkat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.49. Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan. 

Sumber : Dok. Survey Pribadi 2019 

 

Setu Babakan adalah sebuah kawasan perkampungan yang ditetapkan 

Pemerintah Jakarta sebagai tempat pelestarian dan pengembangan budaya 

Betawi secara berkesinambungan. Perkampungan yang terletak di selatan Kota 

Jakarta ini merupakan salah satu objek wisata yang menarik bagi wisatawan 

yang ingin menikmati suasana khas pedesaan atau menyaksikan budaya Betawi 

asli secara langsung. Di perkampungan ini, masyarakat Setu Babakan masih 
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mempertahankan budaya dan cara hidup khas Betawi,  memancing, bercocok 

tanam, berdagang, membuat kerajinan tangan, dan membuat makanan khas 

Betawi. Melalui cara hidup inilah, mereka aktif menjaga lingkungan dan 

meningkatkan taraf hidupnya. 

Setu Babakan adalah kawasan hunian yang memiliki nuansa yang masih 

kuat dan murni baik dari sisi budaya, seni pertunjukan, jajanan, busana,, rutinitas 

keagamaan, maupun bentuk rumah Betawi. Perkampungan ini dianggap masih 

mempertahankan dan melestarikan budaya khas Betawi, seperti bangunan, 

dialek bahasa, seni tari, seni musik, dan seni drama. 

 

Keistimewaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.50. Rumah Betawi di Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan. 

Sumber : Dok. Survey Pribadi 2019 

Perkampungan Setu Babakan adalah sebuah kawasan pedesaan yang 

lingkungan alam dan  budayanya yang masih terjaga secara baik. Wisatawan 

yang berkunjung ke kawasan cagar budaya ini akan disuguhi panorama 
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pepohonan rindang yang akan menambah suasana sejuk dan tenang ketika 

memasukinya. Di kanan kiri jalan utama, pengunjung juga dapat melihat rumah-

rumah panggung berarsitektur khas Betawi yang masih dipertahankan 

keasliannya. 

Yang tak kalah menarik, di perkampungan ini juga banyak terdapat warung 

yang banyak menjajakan makanan-makanan khas Betawi, seperti ketoprak, 

ketupat nyiksa, kerak telor, ketupat sayur, bakso, laksa, arum manis, soto betawi, 

mie ayam, soto mie, roti buaya, bir pletok, nasi uduk, kue apem, toge goreng, dan 

tahu gejrot. 

Wisatawan yang berkunjung ke Setu Babakan juga dapat menyaksikan 

pagelaran seni budaya Betawi, antara lain tari cokek, tari topeng, kasidah, 

marawis, seni gambus, lenong, tanjidor, gambang kromong, dan ondel-ondel 

yang sering dipentaskan di sebuah panggung terbuka berukuran 60 meter 

persegi setiap hari Sabtu dan Minggu. Selain pagelaran seni, pengunjung juga 

dapat menyaksikan prosesi-prosesi budaya Betawi, seperti upacara pernikahan, 

sunat, akikah, khatam Al-Qur‘an, dan nujuh bulan, atau juga sekedar melihat 

para pemuda dan anak-anak latihan menari dan silat khas Betawi, Beksi. 

Sebagai sebuah kawasan cagar budaya, Setu Babakan tidak hanya 

menyajikan pagelaran seni maupun budaya, melainkan juga menawarkan jenis 

wisata alam yang tak kalah menarik, yakni wisata danau. Dua danau, yakni 

Mangga Bolong dan Babakan, di perkampungan ini biasanya dimanfaatkan oleh 

wisatawan untuk memancing atau sekedar bersenda gurau dan menikmati 

suasana sejuk di pinggir danau. Selain itu, wisatawan juga dapat menyewa 

perahu untuk menyusuri dan mengelilingi danau. 

Wisatawan yang berkunjung ke perkampungan ini juga dapat berkeliling 

ke perkebunan, pertanian, serta melihat tanaman-tanaman khas Betawi di 

pelataran rumah-rumah penduduk. Apabila berkunjung ke pelataran rumah 

penduduk, tak jarang pengunjung akan dipetikkan buah sebagai tanda 
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penghormatan. Jika wisatawan tertarik untuk memetik dan berniat membawa 

pulang buah-buahan tersebut, maka pengunjung dapat membelinya dengan 

terlebih dulu bernegosiasi harga dengan pemiliknya. Buah-buahan yang tersedia 

di perkampungan ini antara lain belimbing, rambutan, buni, jambu, dukuh, 

menteng, gandaria, mengkudu, nam-nam, kecapi, durian, jengkol, kemuning, 

krendang, dan masih banyak lagi. 

c. Fasilitas dan Kegiatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.51. Amphitheater sebagai pusat pertunjukan 

Sumber : Dok. Survey Pribadi 2019 

Wisatawan yang berkunjung ke perkampungan ini tidak dipungut biaya, 

namun hanya dikenai biaya parkir kendaraan yang berkisar antara Rp 2.000 

hingga Rp 5.000. Untuk wisatawan yang bersepeda di areal Setu Babakan tidak 

dipungut biaya masuk alias gratis. Wisatawan yang berkunjung ke sini 

diperbolehkan menikmati suasana perkampungan dari pukul 06.00 hingga pukul 

18.00 WIB. 

Selain itu sebagai sebuah kawasan cagar budaya, Perkampungan Setu 

Babakan hingga saat ini telah dilengkapi fasilitas-fasilitas umum, seperti tempat 

ibadah, panggung pertunjukan seni, tempat bermain anak-anak, teater terbuka, 

wisma, kantor pengelola, galeri, dan pertokoan suvenir. Dengan fasilitas ini 

pengunjung dapat berfoto menggunakan busana adat khas Betawi dengan 
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lokasi pemotretan yang disesuaikan dengan keinginan pengunjung. Hal yang tak 

kalah menarik adalah saat ini (mulai Maret 2011) telah terbentuk suatu komunitas 

sepeda onthel di Setu Babakan dengan nama OSEBA (onthel Setoe Babakan). 

Komunitas ini biasa kumpul saban Minggu pagi di depan halaman panggung 

utama. 

Kegiatan-kegiatan yang ada di Perkampungan Setu Babakan banyak 

yang merupakan program sebagai pelestarian budaya betawi itu sendiri. Selama 

seminggu sekali, tepatnya pada hari rabu, diadakan pelatihan seni-seni betawi 

seperti gambang kromong, pencak silat dan masih banyak lagi. Sedangkan 

untuk pertunjukannya diadakan setiap satu minggu sekali yaitu pada hari minggu 

yang diadakan di area amphitheater outdoor Perkampungan Budaya Betawi 

Setu Babakan. 

2.9.2. Pusat Budaya Korea di Indonesia ( Korean Cultural Center Indonesia ) 

a. Lokasi 

Pusat Kebudayaan Korea di Indonesia (Korean Cultural Center 

Indonesia) atau biasa disingkat KCCI saat ini hanya ada di Jakarta saja, yakni di 

gedung Equity Tower lt. 17 SCBD Jakarta Selatan. Kawasan di Jakarta Selatan, 

atau tepatnya di seputaran wilayah Sudirman, Prapanca, Wolter Monginsidi, 

Kemang, Dharmawangsa dan sekitarnya memang merupakan daerah yang 

banyak terdapat masyarakat Korea. Di seputaran daerah ini masyarakat bisa 

menemukan banyak restoran Korea dan supermarket Korea. 

KCCI buka setiap hari Senin sampai Jumat pukul 09.00 - 17.00 WIB, dan 

Sabtu pukul 09.00 - 16.00 WIB.  

b. Deskripsi Singkat 

Pusat Kebudayaan Korea di Indonesia (Korean Cultural Center 

Indonesia) atau biasa disingkat KCCI adalah salah satu tempat pembelajaran 

budaya korea yang ada di Indonesia. Semua yang berhubungan dengan budaya 

Korea terdapat disana. 
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Pusat Kebudayaan Korea tersebut sebenarnya tidak terlalu besar, hanya 

menempati sebagian blok lantai pada sebuah gedung. Akan tetapi dengan 

keterbatas luas ruang, bangunan tersebut tetap dapat memenuhi berbagai 

macam aktifitas. Konsep penggunaan teknologi digital juga diterapkan dalam 

media pamer dan media pembelajaran untuk mengefisiensikan ruang. 

Pengunjung yang ada di Pusat Kebudayaan Korea tersebut tidak terlalu 

ramai setiap harinya, hal tersebut dikarenakan masih awamnya warga Jakarta 

mengenai budaya korea. Selain itu, ruangan yang tidak strategis karena berada 

di salah satu rental office yang ada di Jakarta juga menjadi salah satu 

penyebabnya karena tidak dapat terlihat identitasnys. 

c. Fasilitas dan Kegiatan 

Pusat Kebudayaan Korea tentunya juga terdapat beberapa fasilitas untuk 

menunjang kegiatan. Pertama kali masuk tentunya akan segera dihadapkan 

pada area resepsionis yang cukup baik sebagai penanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.52. Area Pintu Masuk dan Resepsionis 

Sumber : Dok. Survey Pribadi 2019 

Selain itu juga terdapat multifunction hall, yang digunakan untuk pertunjukan dan 

dapat disewakan. Perpustakaan, area baca, ruang multimedia, area office staff 

dan ruang kelas. 
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      Gambar 2.53. Area Display   Gambar 2.54. Multifunction Hall 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.55. Perpustakaan   Gambar 2.56. Ruang Baca 

Sumber : Dok. Survey Pribadi 2019 

Ruang multimedia menyuguhkan pengunjungan media pembelajaran secara 

digital. Pengunjung dapat menonton video secara 3D mengenai budaya korea. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.57. Ruang Multimedia 

Sumber : Dok. Survey Pribadi 2019 

Terdapat juga ruang kelas berguna sebagai area belajar Bahasa untuk para 

pengunjung. Terdapat program bimbingan belajar Bahasa Korea khusus yang 

diadakan seminggu dua kali
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BAB III 

TINJAUAN LOKASI 

PUSAT SENI BUDAYA BETAWI 

3.1. Gambaran Umum Provinsi DKI Jakarta 

 

Gambar 3.1. Peta Wilayah Administrasi Provinsi DKI Jakarta 

Sumber : Jakarta Dalam Angka 2018 

 

3.1.1. Kondisi Geografis 

Secara astronomis Provinsi DKI Jakarta terletak antara 6o  12’ Lintang Selatan dan 

106o  48’ Bujur Timur.   Kota Jakarta merupakan dataran rendah dengan ketinggian 

rata-rata +7 meter diatas permukaan laut. Luas wilayah Provinsi DKI Jakarta, 

berdasarkan SK Gubernur  Nomor 171 tahun 2007, adalah  berupa daratan seluas 

662,33 km2 dan berupa  lautan  seluas 6.977,5 km2. Wilayah DKI memiliki tidak 

kurang dari 110 buah pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu, dan sekitar 27 buah 

sungai/saluran/kanal yang digunakan sebagai sumber air minum, usaha perikanan 

dan usaha perkotaan
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Berdasarkan posisi geografisnya, Provinsi DKI Jakarta memiliki batasbatas: di sebelah 

utara membentang pantai dari Barat sampai ke Timur sepanjang ± 35 km yang menjadi 

tempat bermuaranya 9 buah sungai dan 2 buah kanal, yang berbatasan dengan Laut 

Jawa, sementara disebelah selatan dan timur berbatasan dengan wilayah Provinsi Jawa 

Barat, sebelah barat dengan Provinsi Banten. 

Tabel 3.1 Luas wilayah (Sumber : Jakarta Dalam Angka Tahun 2017) 

 

Tabel 3.2 Letak Geografis (Sumber : Jakarta Dalam Angka 2018) 
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3.1.2. Klimatologi 

Jakarta beriklim tropis sebagaimana di Indonesia pada umumnya, dengan 

karakteristik musim penghujan rata-rata pada bulan Oktober hingga Maret dan musim 

kemarau pada bulan April hingga September. Cuaca di kawasan Jakarta dipengaruhi 

oleh angin laut dan darat yang bertiup secara bergantian antara siang dan malam. 

Suhu udara harianrata-rata di daerah pantai umumnya  relatif  tidak berubah, baik 

pada siang maupun malam hari. Suhu harian rata-rata berkisar antara 26 – 28° C. 

Perbedaan suhu antara musim hujan dan musim kemarau relatif kecil. Hal tersebut 

dapat dipahami oleh karenaperubahan suhu udara di kawasan Jakarta seperti halnya 

wilayah lainnya di Indonesia tidak dipengaruhi oleh musim, melainkan oleh perbedaan 

ketinggian wilayah. 

 

3.1.3. Topografi 

Wilayah Jakarta merupakan dataran rendah yang sebagian besar terdiri dari lapisan 

batu endapan zaman Pleitosen yang batas lapisan atasnya berada 50 meter di bawah 

permukaan tanah.  Bagian  selatan  merupakan  bagian  aleuvial  Bogor yang terdiri 

atas lapisan alluvial, sedangkan dataran rendah pantai merentang ke bagian 

pedalaman sekitar 10 km dan di bawahnya terdapat lapisan endapan yang  lebih  

tua yang  tidak  tampak  pada permukaan  tanah karena  seluruhnya merupakan 

endapan alluvium. Di bawah bagian utara, permukaan keras  baru terdapat pada 

kedalaman 10–25 m, makin ke selatan permukaan keras semakin dangkal pada 

kedalaman 8–15 m, pada bagian kota tertentu, lapisan permukaan tanah yang keras 

terdapat pada kedalaman 40m. 

 

3.1.4. Kependudukan 

Jumlah penduduk DKI Jakarta tahun 2017 berdasarkan proyeksi penduduk hasil 

Sensus Penduduk 2010 sebesar 10.374.235 jiwa dengan laju pertumbuhan 
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penduduk per tahun sebesar 0.94 persen. Kepadatan penduduk DKI Jakarta tahun 

2017 adalah 15.663 jiwa setiap 1 km2. Kota Jakarta Barat memiliki kepadatan 

penduduk tertinggi di Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 19.516 jiwa/km2. 

 

Tabel 3.3. Jumlah penduduk Jakarta 

 

Sumber : Jakarta dalam angka 2018 
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3.1.5. Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta 

 

Gambar 3.2 Peta Rencana Pola Ruang Daratan Provinsi DKI Jakarta 

 
Sumber : Perda Provinsi DKI Jakarta No 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 

 
2030 

 

Jika dilihat dari Peta Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta yang mengacu 

pada Perda Provinsi DKI Jakarta No 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Tahun 2030. Peruntukkan lahan di DKI Jakarta didominasi oleh permukiman 

dan perkantoran, perdagangan dan jasa. Hal tersebut dikarenakan Jakarta 

merupakan kota metropolitan sebagai pusat bisnis dan perkonomian di Indonesia. 

Akan tetapi, Jakarta memiliki strategi dalam penyusunan RTRW DKI Jakarta hingga 

tahun 2030 yaitu dengan pembagian kawasan kegiatan primer dan sekunder.  

Hal tersebut menjadi acuan dalam pemilihan site, site dipilih diarea kawasan 

kegiatan primer dengan penggunaan lahan yang sesuai dengan bangunan Pusat 

Seni Budaya Betawi yaitu zonasi prasarana umum yang termasuk, pendidikan, 

prasaranan sosial budaya, rekreasi serta zonasi campuran. 
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Berikut merupakan peraturan yang berhubungan dengan sistem pusat kegiatan dan 

kawasan strategis : 

a. Sistem Pusat Kegiatan 

 

Gambar 3.3. Peta RTRW Jakarta Selatan tahun 2010-2030 

Sumber : Perda Provinsi DKI Jakarta No 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Tahun 2030 

 

Strukrur Ruang Provinsi DKI Jakarta termuat dalam Perda Provinsi DKI 

Jakarta No 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2030 

pasal 17 sampai dengan pasal 63. Pada pasal 18 terdapat bagian yang 

membahas tentang sistem pusat kegiatan. Pada pasal tersebut menjadikan 

salah satu dasar yang digunakan untuk menentukan lokasi site dalam 

perencanaan dan perancangan pusat seni budaya betawi di Jakarta. 

Pasal 18 

1) Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf 

a, terdiri dari: 

a. pusat kegiatan primer; dan 
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b. pusat kegiatan sekunder. 

2) Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1),  diarahkan untuk 

menunjang Jakarta sebagai Ibukota Negara, kota Jasa serta mendekatkan 

pelayanan kepada masyarakat sesuai arah pengembangan kota.  

3) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa kawasan 

yang memiliki: 

a. fungsi pemerintahan; 

b. fungsi perkantoran, perdagangan, dan jasa; 

c. fungsi industri dan pergudangan; 

d. fungsi sosial dan kebudayaan;  

e. fungsi simpul pergerakan angkutan umum massal; dan 

f. beberapa fungsi sekaligus. 

3.1.6. Keberadaan Betawi di Provinsi DKI Jakarta 

Etnis Betawi pada kenyataannya adalah etnis minoritas secara jumlah di 

Indonesia, bahkan di Jakarta sekalipun, mereka bukanlah etnis mayoritas (Saputra, 

2005). Data dari Badan Pusat Statistik menyatakan jumlah penduduk DKI Jakarta pada 

tahun 2010 adalah sebanyak 9.607.787 jiwa. Jika jumlah etnis Betawi saat ini hanya 

25% dari empat juta yang tinggal di Jakarta, maka berarti hanya ada satu juta 

penduduk etnis Betawi diantara sembilan juta lebih penduduk Jakarta (sekitar 10,4% 

saja) (BPS, 2011). 

Jumlah penduduk etnis Betawi dari setiap tahun juga semakin menurun di 

Jakarta. Pada sensus penduduk tahun 2001, tercatat hanya ada sebesar 27,65% 

masyarakat Betawi yang tinggal di Jakarta dan pada sensus tahun 2010, etnis Betawi 

hanyalah 10,4% saja dari jumlah penduduk Jakarta secara keseluruhan, tergusur oleh 

etnis Jawa sebagai etnis mayoritas (BPS, 2011).  

Wilayah geografi Betawi tidak sama dengan wilayah geografi Jakarta. 

Wilayah geografi Jakarta adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. tempat 
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orang Betawi berdiam itu meliputi daerah propinsi DKI Jakarta, daerah propinsi 

Banten, dan daerah propinsi Jawa Barat. Perinciannya sebagai berikut : 

1. Propinsi DKI Jakarta 

2. Kabupaten Tangerang 

3. Kotamadya Tangerang 

4. Kabupaten Bekasi 

5. Kotamadya Bekasi 

6. Kotamadya Depok 

7. Sebagian daerah kabupaten Bogor. 

8. Sebagian Kerawang (Batu Jaya, Pakis Jaya) 

Secara administratif orang Betawi ada yang menjadi penduduk DKI Jakarta, penduduk 

kabupaten Tangerang, penduduk kotamadya Tangerang, penduduk kabupaten 

Bekasi, penduduk kotamadya Bekasi, penduduk kotamadya Depok, dan penduduk 

kabupaten Bogor. 

 Wilayah kebudayaan Betawi 

Wilayah kebudayaan Betawi meliputi daerah dimana terdapat kelompok orang Betawi. 

Berdiam. Di wilayah tempatnya berdiam itu mereka bercakap-cakap dalam bahasa 

Betawi. Kesenian Betawi menjadi salah satu sarana hiburannya. 

Wilayah kebudayaan Betawi meliputi : 

1. Sub wilayah kebudayaan Betawi Pesisir 

Sub wilayah kebudayaan Betawi Pesisir meliputi daerah darat dan pulo. 

a. Daerah darat yaitu Dadap, Muara Baru, Sunda Kalapa, Kampung Japad, 

Kampung Bandan, Ancol, Tanjung Priuk, Marunda. 

b. Daerah pulo yaitu Kabupaten Kepulauan Seribu. 

2. Sub wilayah kebudayaan Betawi Tengah/Kota meliputi daerah yang di jaman 

Kolonial disebut Weltevreden, dan Meester Cornelis yaitu: Glodok, Krukut, 

Jembatan Lima, Tambora, Tanah Sereal, Petojo, Gambir, Sawah Besar, 
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Pecenongan, Taman Sari, Pasar Baru, Kebon Siri, Kampung Lima, Tanah Abang, 

Kwitang, Senen Gunung Sari, Kramat, Salemba, Cikini, Gondangdia, Matraman, 

Pal Meriam, Jatinegara. 

3. Sub wilayah kebudayaan Betawi Pinggir adalah daerah-daerap propinsi DKI Jakarta 

yang tidak termasuk Betawi Pesisir atau Betawi Tengah. 

4. Sub wilayah kebudayaan Betawi Ora/Udik terdapat di kabupaten Tangerang, 

kotamadya Tengerang, kabupaten Bekasi, kotamadya Bekasi, kotamadya Depok, 

sebagian kabupaten Bogor. 

Tentu ini masih dapat diperdebatkan, lantaran rekam jejak keetnisan Betawi kian hari 

kian melebar, melewati batas-batas yang disebutkan itu. 

3.2. Kriteria Pemilihan Lokasi 

Pemilihan lokasi bangunan pusat seni budaya betawi di Jakarta didasarkan 

pada kriteria pertimbangan sebagai berikut :  

1. Lokasi dan site mempertimbangkan asumsi radius penyebaran suku 

betawi yang ada di Jakarta. 

2. Merupakan salah satu kawasan strategis atau kawasan kegiatan utama / 

primer 

3. Memberikan kemudahaan dalam pencapaian aksesibilitas . 

4. Adanya sarana dan prasarana fisik, telpon, PAM dan listrik 

5. Dekat dengan jalan utama / jalan besar 

Berdasarkan kriteria tersebut, Jakarta Pusat terpilih sebagai kotamadya untuk 

perencanaan dan perancangan pusat seni budaya betawi karena mendekati kriteria 

yang ada dan sesuai dengan aspek kriteria yang ada serta sedikit unggul pada 

kriteria mengenai asumsi radius penyebaran suku betawi di Jakarta. Jakarta Pusat 

merupakan sub wilayah kebudayaan Betawi tengah / kota dengan persebaran yang 

cukup merata disetiap kecamatan. 
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3.3. Gambaran Umum Kota Jakarta Pusat 

 

Gambar 3.4. Peta Wilayah Administrasi Kota Jakarta Pusat 

Sumber : Jakarta Pusat Dalam Angka 2018 

Jakarta Pusat adalah nama sebuah kota administrasi di pusat Daerah Khusus  

Ibukota Jakarta. Secara astronomis Kota Jakarta Pusat terletak antara 106022’42” BT 

sampai dengan 106058’18” BT dan 5019’12” LS sampai dengan 6023’54” LS.  Jakarta 

Pusat yang berada dijantung Ibukota Jakarta mempunyai kekhususan, Diantaranya 

sebagai pusat pemerintahan nasional, pusat keuangan dan bisnis. Disebelah utara 

dibatasi oleh wilayah Jakarta Utara dan Barat, sebelah timur dengan Jakarta Timur, 

batas selatan denganJakarta Selatan dan Timur serta disebelah barat dengan Jakarta 

Barat. 

Permukaan tanah Jakarta Pusat relatif datar, terletak sekitar 4 m di atas 

permukaan laut dan luas wilayahnya 48,13 km2. Jakarta Pusat terdiri dari 8 kecamatan 

dan 44 kelurahan, 394 Rukun Warga, dan 4662 Rukun  Tetangga (bulan Januari, 2008). 

Berikut daftar kecamatan dan kelurahan yang ada di Jakarta Pusat. 

 Kecamatan Tanah Abang: Gelora, Bendungan Hilir, Karet Tengsin, Kebon Melati, 

Petamburan, Kebon  

 Kecamatan Menteng: Menteng,Pegangsaan, Cikini, Gondangdia, dan Kebon Sirih. 
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 Kecamatan Senen: Kenari, Paseban, Kramat, Kwitang, Senen, dan Bungur. 

 Kecamatan Johar Baru: Johar Baru, Kampung Rawa, Tanah Tinggi, dan Galur. 

 Kecamatan Cempaka Putih: Rawasari, Cempaka Putih Timur, dan Cempaka Putih 

Barat. 

 Kecamatan Kemayoran: Harapan Mulya, Cempaka Baru, Sumur Batu, Serdang, 

Utan Panjang, Kebon Kosong, Kemayoran, dan Gunung Sahari Selatan. 

 Kecamatan Sawah Besar: Pasar Baru, Gunung Sahari Utara, Kartini, Karang Anyar, 

dan Mangga Dua Selatan. 

 Kecamatan Gambir: Cideng, Petojo Selatan, Gambir, Kebon Kelapa, Petojo Utara, 

dan Duri Pulo.   

3.3.1. Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta 

 

Gambar 3.5. Peta Rencana Pola Ruang Jakarta Pusat tahun 2010-2030 

Sumber : Perda Provinsi DKI Jakarta No 1 Tahun 2012 tentang RTRW Tahun 2030 
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Gambar 3.6. Peta Rencana Struktur Ruang Kota Administrasi Jakarta Pusat tahun 2010-2030 

Sumber : Perda Provinsi DKI Jakarta No 1 Tahun 2012 tentang RTRW Tahun 2030 

 

Jika dilihat dari Peta Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta yang mengacu 

pada Perda Provinsi DKI Jakarta No 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Tahun 2030. Peruntukkan lahan di Jakarta Pusat didominasi oleh 

permukiman, perkantoran, perdagangan, dan pemerintahan. Akan tetapi, Jakarta 

Pusat memiliki strategi dalam penyusunan RTRW DKI Jakarta hingga tahun 2030 yaitu 

dengan pembagian kawasan kegiatan primer dan sekunder.  

Hal tersebut menjadi acuan dalam pemilihan site, site dipilih diarea kawasan 

kegiatan primer dengan penggunaan lahan yang sesuai dengan bangunan Pusat 

Seni Budaya Betawi yaitu zonasi prasarana umum yang termasuk, pendidikan, 

prasaranan sosial budaya, rekreasi serta zonasi campuran. 

 

3.3.2. Keberadaan Betawi di Jakarta Pusat 

Jakarta Pusat merupakan sub wilayah kebudayaan betawi tengah / kota. 

Keberadaan betawi di Jakarta Pusat sangatlah merata disetiap kecamatan. Jakarta 
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sendiri juga identic dengan monument – monumen yang ada. Salah satu monument 

yang cukup identic yaitu Monas yang berada di Jakarta Pusat. Selain itu di sekitaran 

monument nasional ( Monas ) juga terdapat banyak kuliner khas betawi dan gedung 

Dewan Kerajinan Nasional ( Dekranasda ) DKI Jakarta yang didalamnya juga terdapat 

kerajinan khas betawi.  

Pada kecamatan lain yang juga berada di Jakarta Pusat, yaitu kecamatan 

Kemayoran, Betawi sangatlah khas didaerah tersebut. Berdasarkan studi banding 

yang dilakukan penulis, kawasan bandar kemayoran merupakan kampung tua betawi 

pada zaman dahulu sehingga masih banyak kelompok – kelompok seni betawi di 

kecamatan tersebut. Kemayoran juga terdapat monument ondel-ondel yang 

menandai kawasan tersebut merupakan kawasan dengan adat betawi. 

Selain itu, kawasan bandar kemayoran juga terdapat Pekan Raya Jakarta 

(PRJ), yaitu suatu tempat yang hanya dibuka ketika hari ulang tahun Jakarta dengan 

menampilkan khas betawi di dalamnya. 

3.3.3. Rencana Detail Tata Ruang Kota 

Rencana  Detail  Tata  Ruang  Kota  merupakan  rencana  yang  menetapkan 

blok-blok peruntukan pada kawasan fungsional kota, sebagai penjabaran “kegiatan” 

ke dalam wujud ruang, dengan memperhatikan keterkaitan antar kegiatan fungsi 

dalam kawasan, agar tercipta lingkungan yang serasi, selaras,  seimbang  dan  

terpadu.   Berdasarkan penentuan kawasan kegiatan menurut Perda Provinsi DKI 

Jakarta No 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2030 dan juga 

pertimbangan keberadaan suku Betawi di setiap kecamatan, site direncanakan berada 

di Jakarta Pusat tepatnya di Kecamatan Gambir yang menjadi pusat sub wilayah 

kebudayaan betawi tengah / kota dan Kecamatan Kemayoran yang merupakan 

penginggalan kawasan kampung tua betawi pada zaman dahulu, maka perlu adanya 

tinjauan mengenai Rencana Detai Tata Ruang Kota terhadap kedua kecamatan 

tersebut. 
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a. Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 

 

Gambar 3.7. Peta Zonasi Kecamatan Gambir, Administrasi Jakarta Pusat tahun 2010-2030 

Sumber : Perda Provinsi DKI Jakarta No 1 Tahun 2012 tentang RTRW Tahun 2030 

 

Kecamatan Gambir mempunyai luas wilayah 7.59 km2  dan terbagi habis menjadi 

6 (enam) kelurahan, 43 RW dan 467 RT. Kecamatan Gambir merupakan wilayah yang 

tidak pernah sepi dari kegiatan perdagangan, perkantoran, pertokoan dan industri 

sesuai dengan peruntukannya sebagai pusat perdagangan dan Jasa di provinsi DKI 

Jakarta.  

Kecamatan Gambir mempunyai karakterisktik fisik yang unik tipikal dari wilayah 

urban yaitu sebagai tumpuan kegiatan pembangunan yang mempunyai nilai atau 

dampak baik bagi penduduk di wilayah Kecamatan Gambir maupun wilayah Botabek.  

Sehingga tak heran jika jumlah penduduk Kecamatan Gambir pada siang hari 

mencapai dua kali lipat dari jumlah penduduk sebelumnya. Dengan jumlah penduduk 

99.323 jiwa  pada akhir tahun 2017 , Kecamatan Gambir dituntut untuk dapat 

memenuhi berbagai kebutuhan.  
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Kecamatan Gambir merupakan satu dari 8 kecamatan yang ada di wilayah Kota 

Administrasi Jakarta Pusat . Berdasarkan luas wilayahnya, kecamatan Gambir 

menduduki peringkat kedua wilayah terluas di Kota Jakarta Pusat dan terdiri dari 6 

kelurahan yaitu Cideng, Petojo Selatan, Gambir, Kebon Kelapa, Petojo Utara, dan Duri 

Pulo. 

Dalam wilayah kecamatan Gambir, kelurahan Gambir mempunyai presentasi 

luas wilayah terluas. Sehingga beberapa sarana vital seperti stasiun Gambir dan 

taman Monas sebagai ikon provinsi DKI Jakarta terletak di kelurahan Gambir.  

Secara geografis, kecamatan Gambir berbatasan dengan  Kota Jakarta Barat di 

sebelah utara dan barat, kecamatan Senen di sebelah timur, dan kecamatan Menteng 

di sebelah selatan 

b. Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat 

 

Gambar 3.8. Peta Zonasi Kecamatan Kemayoran, Administrasi Jakarta Pusat tahun 2010-2030 

Sumber : Perda Provinsi DKI Jakarta No 1 Tahun 2012 tentang RTRW Tahun 2030 

 

Kecamatan Kemayoran terletak di Jakarta Pusat. Di kecamatan ini dulunya 

merupakan Bandara Kemayoran yang sejak tahun 1984 ditutup dan dijadikan sebuah 
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pemukiman sebagian wilayahnya yaitu seluas 44 hektare menjadi tempat 

penyelenggaraan Pekan Raya Jakarta yang diselenggarakan setiap hari jadi Kota 

Jakarta. 

Kecamatan ini berada di bagian ujung utara Jakarta Pusat berbatasan dengan 

Kecamatan Tanjung Priok (Jakarta Utara) di sebelah utara, Kecamatan Sawah Besar 

di sebelah barat, Kecamatan Kelapa Gading di sebelah timur, dan Kecamatan 

Cempaka Putih dan Johar Baru di sebelah selatan 

3.4. Pemilihan Tapak 

Setelah membaca raperda RTRW Provinsi Jakarta dan RDTRK Kota Jakarta Selatan 

dan menetapkan bahwa tapak yang masuk kategori untuk bagunan museum yaitu 

berada pada kawasan strategis sosial budaya yaitu berada di Kecamatan Kebayoran 

Baru dan kawasan strategis ekonomi yang juga merupakan kawasan kegiatan primer 

yaitu berada di Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Maka tapak peruntukan untuk 

pusat seni budaya betawi pada perancangan ini harus berada pada diantara salah satu 

kecamatan tersebut. 

3.4.1. Kriteria Memilih Tapak 

Dalam menentukan sebuah site Pusat Seni Budaya Betawi terdapat beberapa 

syarat agar sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku. Berikut ini 

adalah persyaratan yang perlu diperhatikan dalam menentukan site tersebut 

bedasarkan studi banding. 

1. Lokasi 

 Lokasi harus Strategis dan sehat. Tidak terpolusi, bukan daerah yang 

berlumpur maupun bertanah rawa. 

2. Faktor Aksesibilitas 

 Minimal terletak pada jalan local dengan lebar 7 meter. Sehingga bus 

pariwisata dapat masuk. Aksesibilitas pencapaian site juga harus mudah dan 

dilalui angkutan umum massal 
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3. Faktor Transportasi 

 Site harus didukung dengan kemudahan transportasi massal yang ada 

di Jakarta karena hal tersebut sangat berpengaruh kepada bangunan yang 

akan dijadikan sebuah bangunan ikonik di Jakarta dalam pembelajaran seni 

budaya betawi. 

4. Faktor View 

 Site tidak perlu view yang bagus. Karena pada dasarnya pusat seni 

budaya hanya perlu view dalam bangunan dan fungsi ruang bangunan itu 

sendiri. Apabila terdapat view keluar yang bagus, hanya memiliki sedikit poin 

tambahan. 

5. Faktor Topografi 

 Tidak ada ketentuan yang diharuskan, untuk pembangunan pusat seni 

budaya dengan topografi apapun akan bias dimaksimalkan oleh bangunan. 

6. Faktor Keramaian 

 Tapak yang terpilih harus terletak pada daerah yang ramai dan mudah 

dikunjungi orang sehingga dapat mengundang orang untuk berkunjung. 

7. Kontekstual Tapak 

 Tapak harus sesuai konteks Betawi. Mozaik kawasan haruslah 

mendukung bangunan dengan konteks Betawi dan bisa membawa seni 

budaya betawi diterima dengan kemajuan yang modern di Jakarta. 

 

8. Faktor Utilitas 

 Utilitas eksisting atau utilitas kota tersedia seperti sumber air bersih, 

saluran riol, sumber listrik, dan sebagainya. 

 Bedasarkan persyaratan site di atas, maka terpilih 2 (dua) alternatif 

site. Alternatif site tersebut dianalisa lebih lanjut dan dilakukan pembobotan 

penilaian sehingga terpilih 1 (satu) site terbaik. Uraian lebih lanjut mengenai 

alternatif site tersebut akan dibahas pada sub-bab berikutnya. 
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3.4.2. Alternatif Tapak 

1) Alternatif Tapak 1 

 

Gambar 3.9. Alternatif Tapak 1 

Sumber  :  Dokumen Penulis 

 

Gambar 3.10. Ukuran Alternatif Tapak 1  

Sumber  :  Dokumen Penulis 

a. Lokasi 

 Lokasi tapak terletak pada Jalan H. Benyamin Sueb, Kelurahan Gunung 

Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Dengan luas 

area sekitar 31920 m2. 
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 Lokasi sangat strategis karena disana merupakan wilayah ramai 

pengunjung. Terletak di suduh jalan dekat bundaran sehingga sangat 

mudah ditemui. Wilayah tersebut merupakan area kawasan pusat 

kegiatan primer bandar kemayoran. Sehingga dengan berlokasi di 

lokasi tersebut, Pusat Seni Budaya Betawi dapat menarik minat warga 

Jakarta dan juga dapat membawa kembali seni budaya ke pusat kota 

Jakarta. 

b. Batas-batas Site 

 Batas Utara  : Perkantoran  

 Batas Selatan  : Jalan Raya 

 Batas Barat  : Jalan dan Lahan Kosong 

 Batas Timur  : Jalan Raya ( Jalan H. Benyamin Sueb ) 

c. Aksesbilitas 

Aksesibilitas menuju site sangat mudah karena lokasi terletak di Jalan utama 

kawasan bandar kemayoran Jakarta. Kurang dari 2 Km terdapat pintu keluar 

masuk tol dalam kota. Selain itu berjarak 1 km dari site terdapat halte bus 

kota dan Halte busway  

d. View From Site 

View dari site menuju kearah barat, selatan dan timur adalah jalan dan 

beberapa bangunan kecil. Sedangkan view kearah utara adalah pusat 

perbelanjaan yaitu Indogrosir Kemayoran, hal tersebut membuat site lebih 

terbuka karena banyak view kearah luar dari dalam site. 

e. Keramaian 

Daerah ini cukup bising, karena merupakan jalan utama dari kawasan 

bandar kemayoran. Kendaraan sangat ramai lalu lalang dijalan raya yang 

ada didepan site. Akan tetapi hal tersebut sangat baik untuk menarik 

pengunjung agar datang.  
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f. Topografi 

Lahan merupakan site yang cukup  rata, tidak berkontur yang curam. Hanya 

saja site ditumbuhi rerumputan liar. 

g. Tata guna Lahan 

Pada site ini peruntukan lahan terletak pada zonasi campuran. Sehingga 

dianggap sudah sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada dan 

bangunan Pusat Seni Budaya Betawi dapat dibangun ditempat tersebut. 

 

Gambar 3.11. Lokasi Site Alternatif 1 pada Zonasi Lahan 

Sumber  :  Dokumen Penulis 

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Detail  Tata Ruang dan Peraturan 

Zonasi pada peruntukan campuran dengan kode sub zonasi C1 

02.017.C1.a.b. didapatkan ketentuan bangunan sebagai berikut: 

a. Koefisien Dasar Bangunan ( KDB ) maksimum adalah 40 % 

b. Koefisien Lantai Bangunan ( KLB ) maksimum adalah 5,00. 
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c. Koefisien Dasar Hijau ( KDH ) minimum adalah 30 % 

d. Ketinggian Bangunan ( KB ) maksimum yaitu 24 lantai. 

e. Koefisien Tapak Basemen ( KTB ) maksimum adalah 55 % 

h. Mozaik Lingkungan 

Site berada dekat dengan pemukiman warga dan beberapa bangunan 

gedung seperti apartmen dan hotel di seberangnya. Site juga terletak dekat 

area kelompok – kelompok seni betawi dan berada tepat di bundaran 

monument ondel – ondel kemayoran. Bangunan sekitar sudah mengadopsi 

arsitektur – arsitektur modern, sehingga memaksa bangunan Pusat Seni 

Budaya Betawi harus memiliki desain yang modern sesuai dengan 

kontekstual yang ada. 

 

Gambar 3.12. Peta Mozaik Alternatif Tapak 1 

Sumber  :  Dokumen Penulis 
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Gambar 3.13. Monumen Ondel – Ondel Kemayoran 

Sumber : Dokumentasi penulis 

 

Gambar 3.14. Kantor Kepolisian ( Sisi sebelah selatan site ) 

Sumber : Dokumentasi penulis 

 

Gambar 3.15. Area sebelah barat site 

Sumber : Dokumentasi penulis 

 

Gambar 3.16. Area Eksisting site 

Sumber : Dokumentasi penulis 

 
 

E 

 

Gambar 3.17. Indogrosir Kemayoran  

(Sisi sebelah utara site) 

Sumber : Dokumentasi penulis 

 

 
F 

 

Gambar 3.18. Jalan Benyamin Sueb  

 (Sisi sebelah timur site) 

Sumber : Dokumentasi penulis 
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2) Alternatif Tapak 2 

 

Gambar 3.19. Alternatif tapak 2 

Sumber : Dokumen Penulis 

 

 

Gambar 3.20. Alternatif tapak 2 

Sumber : Dokumen Penulis 

 

a. Lokasi 

 Site terletak pada jalan Ir. H. Juanda, Kecamatan Gambir, Jakarta 

Pusat. Lokasinya masih berada diarea pusat kota yang menjadi lokasi 
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paling strategis di Jakarta. Luasan dari site tersebut kurang lebih sekitar 

12250 m2. 

 Lokasi sangat strategis, berada tidak jauh dari pusat kota utama yaitu 

dekat dengan taman monument nasional ( MONAS ) dan istana negara. 

Selain itu lokasi juga dekat dengan gedung Dewan Kerajinan Nasional 

( Dekranasda ) DKI Jakarta yang juga berisikan kerajinan-kerajinan 

betawi.  

 

b. Batas-batas Site 

 Batas Utara : Perumahan 

 Batas Selatan : Jalan Raya 

 Batas Timur : Perkantoran 

 Batas Barat : Ruko Pertokoan 

 

c. Aksesbilitas 

Akses untuk mencapai site tersebut sangatlah mudah, karena berada di 

jalur utama Jakarta Pusat dan berada 1 km dari site terdapat pusat transit 

halte busway terbesar di Jakarta yaitu halte busway harmoni. 

d. View From Site 

View dari site tidak terlalu bagus, karena hanya terdapat view ke arah 

selatan site dan sedikit ke barat. Site dikelilingi bangunan diarah timur, 

utara dan barat. 

e. Keramaian 

Lokasi tersebut cukup ramai, lokasi yang juga strategis akan mudah 

mengundang orang untuk datang ke Pusat Seni Budaya Betawi 
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f. Topografi 

Tanah sangatlah Rata karena memang sudah diolah sebelumnya. Jadi 

tidak perlu adanya treatment khusus untuk lahan ini. 

g. Tata Guna Lahan 

Alternatif Site 2 memilih lokasi yang dekat dengan kawasan kegiatan 

primer yaitu kawasan medan merdeka. Site terletak dalam zonasi 

prasarana umum yaitu pendidikan. Dalam hal tersebut, Pusat Seni Budaya 

Betawi dapat masuk kedalam zonasi tersebut karena fungsi dari bangunan 

tersebut termasuk dalam edukasi mengenasi kebudayaan betawi. 

 

Gambar 3.21. Lokasi Site Alternatif 2 pada Zonasi Lahan 

Sumber : Dokumen Penulis 

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail  Tata Ruang dan Peraturan 

Zonasi pada peruntukan Pelayanan umum dan sosial dengan kode sub 

zonasi S1 02.026.S1.b. didapatkan ketentuan bangunan sebagai berikut: 

a. Koefisien Dasar Bangunan ( KDB ) maksimum adalah 60 % 
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b. Koefisien Lantai Bangunan ( KLB ) maksimum adalah 3,5 

c. Koefisien Dasar Hijau ( KDH ) minimum adalah 30 % 

d. Ketinggian Bangunan ( KB ) maksimum yaitu 24 lantai. 

e. Koefisien Tapak Basemen ( KTB ) maksimum adalah 55 % 

f. Garis Sepadan Bangunan ( GSB ) 

 

h. Mozaik Lingkungan 

 Merupakan lokasi yang ramai karena menjadi kawasan pusat di 

Jakarta. 

 Dekat dengan monument nasional ( MONAS ) 

 Menampilkan view keramaian perkotaan DKI Jakarta 

 Aksesbilitas melalui transportasi umum sangat mudah karena dekat 

dengan Halte Busway Harmoni yang merupakan halte transit busway 

terbesar di Jakarta. 

 

Gambar 3.22.. Mozaik lingkungan Alternatif tapak 2 

Sumber : Dokumentasin penulis 
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Gambar 3.23. Jalan H. Juanda ( Sisi 

Sebelah Selatan Site ) 

Sumber : Dokumentasi penulis 

 

 
B 

Gambar 3.24. Ruko Pertokoan ( Sebelah 

Barat Site) 

Sumber : Dokumentasi penulis 

  
C 

 
D 

Gambar 3.25. Jala sebelah barat site 

Sumber : Dokumentasi penulis 

 

Gambar 3.26. Perkantoran diarea 

sebelah timur Alternatif Tapak 2 

Sumber : Dokumentasi penulis 

 

Gambar 3.27. Kali / sungai diarea 

sebelah selatan Alternatif Tapak 2 

Sumber : Dokumentasi penulis 

 

Gambar 3.28. Halte Busway Harmoni 

Sumber : Dokumentasi penulis 

 

 
E 

 
F 
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3.5. Analisa Penentuan Tapak 

3.5.1. Penilaian Tapak 

Dalam melakukan penilaian site terdapat pembobotan persyaratan site dan 

kriteria penilaian. Pembobotan dan penilaian tersebut bedasarkan analisa pada 

persyaratan pemilihan site yang telah dilakukan.   

Pembobotan persyaratan site tersebut merupakan satu kesatuan penilaian 

yang utuh dengan total pembobotan sebesar 10 (sepuluh) dan dijabarkan 

sebagai berikut.  

1.Pembobotan dengan nilai 2, yaitu: aksesibilitas, dan Kontekstual tapak  

2.Pembobotan dengan nilai 1,5 yaitu lokasi, keramaian, dan utilitas  

3.Pembobotan dengan nilai 0,5 yaitu transportasi, topografi dan view. 

Sedangkan pada penilaian persyaratan site diklasifikasikan sebagai berikut.  

1. Sangat kurang = 1  3. Cukup = 3  5. Sangat Baik = 5 

2. Kurang  = 2    4. Baik = 4 

Berikut adalah table penilaian dalam pemilihan tapak : 

No Kriteria Bobot 

Alternatif Tapak 1 Alternatif Tapak 2 

Nilai 
Bobot x 

Nilai 
Nilai 

Bobot x 

Nilai 

1 Lokasi 1,5 4 6 4 6 

2 Aksesibilitas 2 4 8 4 8 

3 Transportasi 0,5 3 1,5 5 2,5 

4 View 0,5 4 2 2 1 

5 Topografi 0,5 4 2 4 2 

6 Keramaian 1,5 3 4,5 4 6 

7 Kontekstual 2 5 10 3 6 

8 Utilitas 1,5 3 4,5 4 6 

 Jumlah  38,5  37,5 

Tabel 3.4. Penilaian Tapak 

Sumber : Dokumentasin penulis 
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3.5.2. Site Terpilih 

Setelah mengetahui site yang terpilih, analisa lebih lanjut dilakukan mengenai 

site terpilih tersebut baik dari segi deskripsi umum, kondisi site, potensi yang 

ada, permasalahan yang terjadi, hingga peraturan mengenai site tersebut. 

Berikut ini adalah uraian lebih lanjut mengenai site terpilih. 

 

Gambar 3.29. Site Terpilih 

Sumber : Dokumen penulis 

 

Gambar 3.30. Ukuran Site Terpilih 

Sumber : Dokumen penulis 

LOKASI SITE TERPILIH 

1. Kota Jakarta Pusat 

2.Kecamatan Kemayoran 

3.Site Terpilih 
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a. Deskripsi Umum Site Terpilih 

Lokasi tapak terletak pada Jalan H. Benyamin Sueb, Kelurahan Gunung 

Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Dengan luas area 

sekitar 31920 m2. 

Lokasi sangat strategis karena disana merupakan wilayah ramai 

pengunjung. Terletak di suduh jalan dekat bundaran sehingga sangat 

mudah ditemui. Wilayah tersebut merupakan area kawasan pusat kegiatan 

primer bandar kemayoran. Sehingga dengan berlokasi di lokasi tersebut, 

Pusat Seni Budaya Betawi dapat menarik minat warga Jakarta dan juga 

dapat membawa kembali seni budaya ke pusat kota Jakarta. 

Batas-batas Site 

 Batas Utara  : Perkantoran  

 Batas Selatan  : Jalan Raya 

 Batas Barat  : Jalan dan Lahan Kosong 

 Batas Timur  : Jalan Raya ( Jalan H. Benyamin Sueb ) 

 

b. Kondisi Eksisting Site Terpilih 

Berikut ini adalah uraian mengenai kondisi eksisting site terpilih yang 

meliputi topografi, iklim, lingkungan, dan utilitas eksisting. 
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a. Topografi 

 

Gambar 3.31. Kondisi Topografi  Site Terpilih 

Sumber : dokumen penulis 

 

Kondisi topografi site terpilih memiliki lahan yang rata atau tidak 

berkontur sama sekali. Lahan site terpilih merupakan lahan kosong 

yang hampir seluruh permukaannya ditumbuhi beberapa vegetasi, 

seperti: 

rumput liar, semak, dan ilalang. Selain itu, di beberapa sudut lahan site 

terpilih juga terdapat beberapa pohon yang berukuran kecil hingga 

besar. Tipe tanah pada site terpilih merupakan tanah yang cukup keras 

dan bersifat kering dan gersang. 

b. Vegetasi 

Di dalam site terpilih Pusat Seni Budaya Betawi tidak terdapat vegetasi 

yang tumbuh karena site tersebut sudah melalui proses pembebasan 

lahan. Vegetasi yang ada sudah tertara diarea pedestrian sekitar site. 

Vegetasi tersebut yaitu pohon besar, pohon kecil, tanaman perdu, dan 

tanaman penyejuk. Letak vegetasi tersebut adalah sebagai berikut. 
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Gambar 3.32. Kondisi Vegetasi  Site Terpilih 

Sumber : Dokumen penulis 

c. Iklim 

Kondisi iklim site terpilih merupakan iklim tropis basah sesuai dengan 

kondisi iklim DKI Jakarta dan Indonesia secara umumnya. Sehhingga 

site terpilih mengalami 2 musim yaitu musim kemarau dan hujan. Selain 

kondisi iklimnya, site sendiri menghadap ke arah utara sehingga arah 

matahari pada site terpilih terbit dari samping kanan (timur) dan 

tenggelam di samping kiri (barat). Untuk arus angin yang berhembus 

pada site terpilih terbagi ke dalam 2 arus, yaitu arus angin pagi/siang 

dan arus angin malam. Berikut ini adalah gambaran mengenai arah 

matahari dan arus angin yang berhembus. 

 

Gambar 3.33. Kondisi matahari  Site Terpilih 

Sumber : Dokumen penulis 



Pusat Seni Budaya Betawi di Jakarta dengan Pendekatan Arsitektur Ekspresionisme  I Rian Setiawan 5112415026 I 114 
 

 

 

 

Gambar 3.34. Kondisi  Angin  Site Terpilih 

Sumber : Dokumen penulis 

d. Lingkungan 

Gambar 3.35. Mozaik Lingkungan Site Terpilih 

Sumber : Dokumen penulis 
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Site berada dekat dengan pemukiman warga dan beberapa bangunan 

gedung. Site juga terletak dekat area kelompok – kelompok seni betawi 

dan berada tepat di bundaran monument ondel – ondel kemayoran. 

Bangunan sekitar sudah mengadopsi arsitektur – arsitektur modern, 

sehingga memaksa bangunan Pusat Seni Budaya Betawi harus 

memiliki desain yang modern sesuai dengan kontekstual yang ada. 

e. Kebisingan 

Membahas mengenai kebisingan pada site terpilih. Kebisingan 

merupakan salah satu aspek pada lingkungan. Kebisingan terbagi ke 

dalam sumber dan frekuensi atau tingkatan. Untuk sumber bising pada 

site terpilih, utamanya terletak di depan site yaitu jalan jenderal 

sudirman.  Sehingga perlu barrier barrier tanaman tinggi atau jarak yang 

cukup dari jalan ke bangunan utama untuk mengurangi frequensi 

kebisingan suara yang masuk. 

 

Gambar 3.36.Kondisi  Kebisingan  Site Terpilih 

Sumber : Dokumen penulis 

f. Utilitas 

1.  Jaringan air bersih 

Jaringan air bersih pada site terpilih yaitu jaringan primer. 

2. Jaringan Telepon 

Jaringan telepon pada site terpilih adalah jaringan perimer. 



Pusat Seni Budaya Betawi di Jakarta dengan Pendekatan Arsitektur Ekspresionisme  I Rian Setiawan 5112415026 I 116 
 

 

 

3. Jaringan Listrik 

Jaringan listrik pada site terpilih adalah jaringan primer. 

4. Jaringan Drainase 

Jaringan drainase pada site terpilih adalah jaringan sekunder dengan 

lebar 2 m. 

 

Gambar 3.37. Kondisi Utlitas  Site Terpilih 

Sumber : Dokumen penulis 

c. Jalan 

Site dikelilingi oleh tiga jalan yaitu pada bagian timur, barat dan selatan. 

Jalan yang berada disekitar  site merupakan jalan arteri sekunder kota 

Jakarta yaitu jalan benyamin sueb. Jalan tersebut memiliki lebar 50 m . 

Sedangkan jalan pada bagian selatan site memiliki lebar 24 m dan jalan 

pada bagian barat site memiliki lebar 13 m.  

 

Gambar 3.38. Kondisi Jalan Site Terpilih 

Sumber : Dokumen penulis 
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Gambar 3.39. Potongan Jalan A Site Terpilih 

Sumber : Dokumen penulis 

 

 

 

Gambar 3.40. Potongan Jalan B Site Terpilih 

Sumber : Dokumen penulis 

 

A 

B 



Pusat Seni Budaya Betawi di Jakarta dengan Pendekatan Arsitektur Ekspresionisme  I Rian Setiawan 5112415026 I 118 
 

 

 

 

 

Gambar 3.41. Potongan Jalan C Site Terpilih 

Sumber : Dokumen penulis 

 

d. Potensi Lingkungan Site Terpilih 

Potensi-potensi pada lingkungan sekitar site terpilih yang dapat 

dikembangkan atau di maksimalkan di antaranya adalah potensi di bidang 

pendidikan sesuai dengan fungsi perencanaan dan perancangan sebuah 

Pusat Seni Budaya Betawi di Jakarta. Berikut ini adalah pontensi-potensi 

yang ada di site terpilih maupun lingkungan sekitar. 

a. Aksesibilitas 

Site terletak dijalur arteri sekunder jalan benyamin sueb, Aksesibilitas 

menuju site sangat mudah karena lokasi terletak di Jalan utama 

kawasan bandar kemayoran Jakarta. Kurang dari 2 Km terdapat pintu 

keluar masuk tol dalam kota. Selain itu berjarak 1 km dari site terdapat 

halte bus kota dan Halte busway  

 

 

C 
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b. Fasilitas Penginapan 

Site berada tidak bangunan komersial diantaranya ada perhotelan dan 

apartmen disekitar site. Hal tersebut memudahkan wisatawan jika akan 

berkunjung ke Pusat Seni Budaya Betawi dan akan menginap 

disekitarnya. 

c. Kawasan Strategis 

Site terpilih terletak di kawasan yang strategis yaitu Kawasan Bandar 

Kemayoran Jakarta. Kawasan tersebut menjadi salah satu kawasan 

utama pengembangan budaya betawi di Jakarta. Salah satu contohnya, 

dikawasan tersebut terdapat landmark betawi yaitu monument ondel-

ondel. Selain itu kawasan tersebut juga terdapat area Pekan Raya 

Jakarta dimana setiap tahun dibuka untuk umum dalam menyambut 

ulang tahun Jakarta. 

d. Fasilitas Pendidikan 

Site terpilih dekat dengan fasilitas pendidikan yang ada di Jakarta. 

Terdapat beberapa sekolah menengah atas dan perguruan tinggi 

disekitar site, sehingga Pusat Seni Budaya Betawi dapat dimanfaatkan 

secara maksimal oleh para siswa dan mahasiswa Jakarta tersebut. 

e. Ruang terbuka 

Banyak ruang terbuka di sekitar site. Salah satunya adalah taman 

kawasan komplek pengembangan bandar kemayoran dan area Pekan 

Raya Jakarta ( PRJ ). Pekan Raya Jakarta merupakan tempat dimana 

setiap tahun dibuka untuk umum dalam menyambut ulang tahun 

Jakarta. Hal tersebut akan menjadi keuntungan tersendiri terhadap 

bangunan Pusat Seni Budaya Betawi tersebut. 
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e. Permasalahan Site Terpilih 

a. Suhu udara 

Suhu udara pada site terpilih sangatlah panas dan gersang. Sehingga 

perlu memperbanyak vegetasi mengelilingi site agar suhu udara tetap 

sejuk dan lembab. Nyaman apabila digunakan sebagai aktivitas luar 

ruangan sengan kapasitas banyak orang.  

f. Peraturan Setempat Site Terpilih 

Fungsi dan zonasi site terpilih berada di kawasan strategis sosial budaya 

kecamatan kebayoran baru dan berada pada peruntukan lahan perkantoran, 

perdagangan dan jasa. Berikut peraturan yang mendukung untuk lokasi site 

terpilih mengenai kawasan strategis sosial budaya dan intensitas 

pemanfaatan ruang. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail  Tata Ruang dan Peraturan 

Zonasi pada peruntukan perkantoran, perdagangan dan jasa dengan kode 

sub zonasi C1 02.017.C1.a.b. didapatkan ketentuan bangunan sebagai 

berikut: 

a. Koefisien Dasar Bangunan ( KDB ) 

KDB maksimum pada site terpilih adalah 40 % 

b. Koefisien Lantai Bangunan ( KLB )  

KLB maksimum pada site terpilih untuk bangunan adalah 5,00. 

c. Koefisien Dasar Hijau ( KDH ) 

Pada site terpilih memiliki KDH maksimum adalah 30 % 

d. Ketinggian Bangunan ( KB ) 

Bangunan memiliki ketinggian maksimum yaitu 24 lantai. 

e. Koefisien Tapak Basemen ( KTB ) 

Pada site terpilih, KTB maksimum adalah 55 % 
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g. Anggapan 

Anggapan yang dipakai dalam penyusunan laporan ini adalah : 

1. Data yang dipakai untuk Pusat Seni Budaya Betawi di Jakarta dianggap 

telah memenuhi persyaratan perencanaan 

2. Biaya perencanaan dan pelaksanaan dianggap sudah ada 

3. Jaringan utilitas dan sarana infrastruktur yang lain dianggap telah 

memadai 

4. Elemen fisik kota yang ada di sekitar tapak dianggap tidak mengganggu 

perencanaan dan perancangan bangunan dan dapat dipindahkan 

5. Pemilihan tapak ditetapkan dengan mengabaikan siapa pemilik lahan, 

dengan kondisi siap didirikan bangunan 
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BAB IV 

PENDEKATAN KONSEP PERENCANAAN 

DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR 

4.1. Aspek Fungsional 

         Aspek fungsional merupakan aspek yang mencakup analisa mengenai 

pengguna dan aktivitasnya sehingga ruangan-ruangan terbentuk serta kapasitasnya 

ditentukan. Untuk lengkapnya terbentuklah sebuah program ruang untuk Pusat Seni 

Budaya Betawi di  Jakarta. 

Ada beberapa jenis sifat kegiatan yang mencakup aspek fungsional : 

 

1. Rekreatif 

Merupakan suatu kegiatan yang hanya bersifat rekreasi. Atau pengunjung hanya 

sekedar ingin tahu secara umum. Tidak ingin belajar secara detail maupun meneliti. 

Hanya untuk bersenang senang, berfoto, dan melalukan kegiatan lainnya yang hanya 

bersifat refreshing. 

2. Edukatif 

Merupakan suatu kegiatan yang bersifat edukasi atau pendidikan. Dimana pengunjung 

yang datang merupakan murid, mahasiswa, budayawan, penggiat seni ataupun 

masyarakat biasa yang berniat untuk menimba ilmu pada pusat seni budaya betawi 

tersebut. Ingin mengetahui sejarah seni budaya betawi dan apa saja yang ada didalam 

pusat seni budaya betawi tersebut. 

3. Konservasi 

Merupakan suatu kegiatan yang bersifat melindungi dan melestarikan. Sebagaimana 

fungsi museum yang utama adalah melestarikan atau merekam jejak jejak 

peninggalan sejarah. Sehingga pengunjung mengerti bagaimana asal mula dan 

dampak yang mungkin terjadi. 
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4. Observasi 

Merupakan aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan 

dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan 

pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan 

informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. 

 

4.1.1. Pengguna 

Jenis-jenis aktivitas pengguna dalam pusat seni budaya Betawi di Jakarta dapat dilihat 

dari pengguna yang ditinjau dari fungsi dan aktvitasnya dapat dikelompokkan menjadi 

beberapa kelompok, yaitu : 

1. Pengunjung 

Perkembangan pariwisata, teknologi informasi, dan perubahan sosial budaya dalam 

masyarakat berpengaruh besar terhadap pengunjung yang datang Pusat Seni Budaya 

Betawi di Jakarta. Pengunjung Pusat Seni Budaya Betawi di Jakarta tidak hanya 

berasal dari dalam negeri, namun visitor asing juga bisa berkunjung disini. 

Pengunjung dalam Pusat Seni Budaya Betawi di Jakarta dibagi dalam beberapa 

macam yaitu, 

5. Pengunjung yang datang untuk belajar seni dan budaya sunda secara rutin. 

6. Pengunjung umum yang datang untuk menggunakan fasilitas umum yang 

ditawarkan atau untuk sekedar berjalan-jalan. 

7. Pengunjung umum yang datang untuk mengadakan transaksi jual beli hasil 

karya budaya non koleksi. 

8. Studi banding pelajar yang melakukan aktivitas belajar, penelitian, 

pengembangan  dengan  menggunakan  fasilitas-fasilitas  dalam  Pusat Seni 

Budaya Betawi di Jakarta baik teori maupun praktek. 
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Tabel 4.1 Jenis dan Karakter pengunjung 

Sumber : Dokumpen Penulis 

JENIS PENGUNJUNG KARAKTER PENGUNJUNG 

Pengunjung 

Umum 

Masyarakat umum daerah priangan 

timur  khususnya  dan  umumnya 

seluruh indonesia 

Berkunjung dengan tujuan spesifik 

yaitu rekreatif. 

Pengunjung Khusus 

Pelajar,    mahasiswa,    peneliti    

ahli, kolektor dan turis 

Berkunjung    dengan    tujuan    

spesifik    yaitu penelitian dan survey. 

 

2. Pelaku Seni 

Selain pengunjung secara umum yang bertujuan berwisata atau studi tentang seni 

budaya betawi tentunya juga ada pelaku seni yang berperan mengaktifkan kegiatan 

yang ada didalamnya. 

Dalam   kegiatan   ini,   aktivitas   pengguna   sebagai   pengelola   dapat dijabarkan 

sebagai berikut : 

4. Mempunyai aktivitas di bidang seni budaya Betawi sebagai pelaku seni untuk 

melakukan pengajaran ataupun menghibur pengunjung dalam sebuah 

pertunjukan. 

5. Pelaku seni yang datang dapat juga berperan aktif menghidupkan seni melalui 

karyanya. 

6. Pelaku seni yang datang dapat menggunakan fasilitas yang ada di Pusat Seni 

Budaya Betawi untuk menunjang karya seninya. 
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3. Pengelola 

Dalam   kegiatan   ini,   aktivitas   pengguna   sebagai   pengelola   dapat dijabarkan 

sebagai berikut : 

1. Mempunyai aktivitas di bidang perkantoran/administrasi, mengontrol 

pemeliharaan gedung/ruang yang ada, juga mengawasi jalannya kelancaran 

pelaksanaan kegiatan pada bangunan melalui penyediaan dan pengaturan fasilitas 

yang ada. 

2. Aktivitas pihak pengelola ini diatur agar tidak mengganggu atau terganggu 

dengan aktivitas pengunjung dan karyawan, namun tetap dapat mengontrol dan 

mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan. 

Pengelola terbagi menjadi beberapa bagian menurut bidangnya, ini dapat di 

spesifikasikan sebagai berikut : 

1. Bidang  pameran,  yang  bekerja  dalam  urusan  penyelenggaraan  pameran, 

jadwal maupun persiapan apa saja yang harus dilakukan sebelum pameran 

dilaksanakan. 

2. Bidang tata usaha,bekerja dalam kantor dalam mengurusi keadministrasian. 

3. Bidang bimbingan edukasi, bekerja dalam bidang penyuluhan dan bimbingan 

dalam meningkatkan apresiasi dan kreatifitas masyarakat betapa pentingnya 

melestarikan warisan kebudayaan. 

4. Bidang  teknisi  koleksi,  meneliti  dan  mengumpulkan  semua  hasil  koleksi 

budaya,   pada   awal   dilaksanakan   pameran   dalah   membuat   skenario 

berdasarkan tema yang akan diangkat nantinya. 
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Gambar 4.1. Struktur Organisasi Pengelola Pusat Seni Budaya 

Sumber : Dokumen Studi Banding 

 

 

4. Barang Koleksi Seni Budaya Betawi 

Barang koleksi seni budaya betawi merupakan  benda yang menjadi kebutuhan utama 

yang ada di dalam pusat seni budaya betawi karena berfungsi sebagai barang yang 

dipamerkan ataupun digunakan dalam kegiatan seni budaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala UPT 

Pusat Seni Budaya

Staff 
Administrasi Staff Pengelola 

Teknis dan 
Maintenance

Staff Keamanan 
dan Informasi

Staff 
Perpustakaan 
dan Edukasi

Kasubag TU UPT 

Pusat Seni Budaya

- Subbagian Perencanaan dan Tata 
Laksana ( Pameran )

- Subbagian Edukasi dan Seminar 

- Subbagian Keuangan & Kepegawaian  
( Tata Usaha )

- Subbagian Rumah Tangga ( Teknisi )
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4.1.1.1. Sirkulasi Pengguna 

a. Sirkulasi Pengunjung 

 

Gambar 4.2. Sirkulasi Pengunjung 

Sumber : Dokumpen Penulis 
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b. Sirkulasi Pelaku Seni 

 

Gambar 4.3. Sirkulasi Pelaku Seni 

Sumber : Dokumpen Penulis 
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c. Sirkulasi Pengelola 

 

Gambar 4.4. Sirkulasi Pengelola 

Sumber : Dokumpen Penulis 

 

d. Sirkulasi Barang Koleksi Seni Budaya 

 

Gambar 4.5. Sirkulasi Barang Koleksi Seni Budaya 

Sumber : Dokumpen Penulis 
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4.1.2. Aktivitas dan Kebutuhan Ruang 

a. Pengunjung 

Pengguna Kegiatan Kebutuhan ruang 

Pengunjung Parkir Parkir Pengunjung 

Menbeli tiket Loket 

Mencari informasi Ruang Informasi 

Menitipkan barang Penitipan barang 

Melihat koleksi Ruang pameran 

Menonton pertunjukan Amphitheater 

Membaca buku Perpustakaan 

Seminar/diskusi Ruang Seminar 

Pelatihan Seni Ruang Pelatihan 

Metabolisme Toilet Pengunjung 

Ibadah mushola 

Makan cafetaria 

Beli oleh oleh Toko Souvenir 

Pelaku Seni Parkir Parkir 

Menuju Ruang persiapan 

pertunjukan 

Ruang Persiapan 

Melakukan Pertunjukan Ruang Pertunjukan 

Mengikuti Kelas Seni Ruang Pelatihan 

Melihat pameran Ruang Pameran 

Mengikuti pertunjukan Ruang Pertunjukan 

Metabolisme Toilet Pengunjung 

Ibadah Musholla 

Tabel 4.2. Aktivitas dan Kebutuhan Ruang Pengunjung 

Sumber : Dokumen penulis 



Pusat Seni Budaya Betawi di Jakarta dengan Pendekatan Arsitektur Ekspresionisme  I Rian Setiawan 5112415026 I 131 
 

 

b. Pengelola 

Pengguna Kegiatan Kebutuhan Ruang 

Kepala UPT 

Pusat Seni 

Budaya 

Parkir Parkir Pengelola 

Mengawasi pengelolaan Ruang Kepala UPT 

Menerima tamu Ruang Tamu 

Memimpin rapat Ruang Rapat 

Metabolisme Toilet Pengelola 

Ibadah Mushola 

Makan Cafeteria atau pantry 

Kasubag TU UPT 

Pusat Seni 

Budaya 

Parkir Parkir Pengelola 

Mengawasi pengelolaan Ruang Kasubag TU UPT 

Memimpin rapat Ruang Rapat 

Metabolisme Toilet Pengelola 

Staff 

Administrasi 

Ibadah Mushola 

Makan Cafeteria atau pantry 

Pengawasan konservasi Ruang konservasi 

Pengawasan kurasi Ruang Kurator 

Pengawasan Reparasi Ruang Reparasi 

Rapat Ruang Rapat 

Metabolism Toilet Pengelola 

Ibadah Musholla 

Makan Cafetaria / Pantry 

Staff Pengelola 

Teknis 

Parkir Parkir pengelola 

Restorasi materi koleksi Ruang Pelatihan 

Perawatan materi koleksi Ruang Reparasi 

Reparasi tata pameran Ruang Reparasi 
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Sirkulasi koleksi Loading Dock 

Penerimaan koleksi R. Penerimaan Koleksi 

Pemeriksaan koleksi Ruang Kurator 

Penyimpanan sementara 

koleksi 

Ruang penyimpanan 

sementara 

Penyimpanan koleksi Ruang Penyimpanan 

Studi koleksi Ruang Kajian Seni  

Budaya 

Memberi materi diskusi Ruang seminar 

Memberi materi workshop Ruang Pelatihan 

Rapat Ruang Rapat 

Metabolism Toilet Pengelola 

Ibadah Musholla 

Makan Cafetaria / Pantry 

Staff Keamanan Parkir Parkir pengelola 

Pengawasan CCTV Ruang CCTV 

Pengawasan parkir Pos jaga 

Penjagaan barang Penitipan barang 

Metabolism Toilet Pengelola 

Ibadah Musholla 

Makan Cafetaria / Pantry 

Staff Maintenance Parkir Parkir Pengelola 

Menyimpan alat kebersihan Gudang Penyimpanan 

Memonitor ME Ruang Panel 

Metabolism Toilet Pengelola 

Ibadah Musholla 

Makan Cafetaria / Pantry 
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Staff 

Keperpustakaan 

Parkir Parkir Pengelola 

Menata buku perpustakaan Perpustakaan 

Mencatat kearsipan koleksi Ruang Arsip Koleksi 

Metabolisme Toilet Pengelola 

Ibadah Musholla 

Makan Cafetaria / Pantry 

Staff  

Informasi 

Parkir Parkir Pengelola 

Memberikan informasi Ruang Informasi 

Menyambut pengunjung Hall Lobby 

Makan Cafetaria / Pantry 

Metabolism Toilet Pengelola 

Ibadah Musholla 

Staff 

Cafetaria 

Loading barang Loading Dock 

Parkir Parkir Pengelola 

Menjaga kafetaria Cafetaria 

Metabolism KM/WC 

Ibadah Musholla 

Makan Cafetaria 

Tabel 4.3. Aktivitas dan Kebutuhan Ruang Pengelola 

Sumber : Dokumen penulis 

 

 

c. Barang Koleksi Seni Budaya 

Barang Koleksi 

Seni Budaya 

Barang Datang Loading Dock 

Melakukan Administrasi Ruang Admin. Koleksi 

Disimpan Sementara Penyimpanan Sementara 

Pengambilan Data Ruang Arsip Koleksi 
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Proses Kurasi Ruan g Kurator 

Disimpan untuk dipamerkan R. Penyimpanan Utama 

Dipamerkan Ruang Pameran 

 

Tabel 4.4. Aktivitas dan Kebutuhan Ruang Barang Koleksi Seni Budaya 

Sumber : Dokumen penulis 

 

 

4.1.3. Pengelompokan Ruang 

Pusat Seni Budaya  Betawi di Jakarta direncanakan sebagai pusat kegiatan 

pengembangan   dan   pelestarian   budaya   yang   mempunyai   sarana   edukasi, 

komersial,  hiburan  dan  rekreasi.  Untuk  itu  disediakan  fasilitas-fasilitas  yang sesuai 

dengan fungsinya. Pengelompokan ruang dibagi menurut fungsi ruang yang ada, yaitu 

Kelompok ruang kegiatan utama, kegiatan pengelola, kegiatan servis dan kegiatan 

penunjang. Khusus untuk kelompok ruang kegiatan utama  dibagi lagi kedalam 

beberapa zona yaitu zona pameran, zona perjukan dan zona edukasi seni budaya. 

Berikut rincian kelompok ruang yang direncanakan dalam Pusat Seni Budaya Betawi di 

Jakarta : 

 

Kelompok Ruang 

Kegiatan 

Utama 

Kegiatan 

Pengelola 

Kegiatan 

Servis 

Kegiatan 

Penunjang 

Hall lobby Ruang Kepala UPT 
Toilet 
Pengunjung Pria 
 

Parkir Motor 

Pengunjung 

Loket tiket 
Ruang Kasubag TU 

UPT 

Toilet 
Pengunjung 
Wanita 

Parkir Mobil 

Pengunjung 

Zona pameran Ruang Kepala Staff 
Toilet Pengelola 

Pria 
Parkir Bus 
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Ruang pameran 

indoor 
Ruang Staff Toilet Pengelola 

Wanita 

Parkir Motor 

Pengelola 

Ruang pameran 

outdoor 
Ruang Rapat 

Janitor 
Parkir Mobil 

Pengelola 

Zona pertunjukan 

seni 
Ruang Informasi 

Gudang Umum Plaza 

Ruang theater       

( pertunjukan ) 

indoor 

Ruang penerima 

barang koleksi 
Ruang Menyusui Cafetaria 

Ruang theater       

( pertunjukan ) 

outdoor 

Ruang adiministrasi 

barang koleksi 
Musholla 

Toko Souvenir 

Seni Budaya 

Betawi 

Ruang persiapan 

pertunjukan 

Ruang Lab. 

Konservasi 
Tempat Wudhu 

Zona edukasi 

seni budaya 

Ruang Reparasi 

dan Perawatan 
Ruang Penitipan 
Barang 

Ruang pelatihan    

( Kelas seni 

budaya ) 

Gudang Koleksi 
Loading Dock 

Perpusatakaan Ruang Arsip Koleksi 
Ruang Genset 

Ruang seminar Ruang Kurator 
Ruang AHU 

Laboratorium seni 

budaya 

Ruang 

Perlengkapan 

Keamanan 

Ruang Panel 

Ruang kajian seni 

budaya 

Pos Satpam Ruang Pompa 

Ruang CCTV 
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Ruang Cleaning 

Servis 

Pantry 

Ruang Istirahat 

Ruang Loker 

 

Tabel 4.5. Kelompok Ruang 

Sumber : Dokumen penulis 

 

4.1.3.1. Hubungan Kelompok Ruang 

 

Gambar 4.6. Hubungan Kelompok Ruang 

Sumber : Dokumen penulis 
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4.1.4. Hubungan Ruang 

 

 

Gambar 4.7. Hubungan Ruang 

Sumber : Dokumpen Penulis 
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4.1.5. Organisasi Ruang 

 

Gambar 4.8. Organisasi Ruang 

Sumber : Dokumpen Penulis 
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4.1.6. Persyaratan Ruang 

 

Gambar 4.9. Persyaratan Ruang 

Sumber : Dokumpen Penulis 
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4.1.7. Besaran Ruang 
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4.2. Aspek Kontekstual Site Terpilih 

Analisa kontekstual merupakan aspek yang mencakup kondisi site terpilih, selanjutnya 

dianalisa untuk memperoleh hasil terbaik yang sesuai untuk perancangan dan perencaan 

Pusat Seni Budaya Betawi di Jakarta. 

4.2.1. Analisa Kondisi Eksisting Site Terpilih 

Dari data eksisting mengenai kondisi site terpilih, kemudian akan diolah atau 

dianalisa sehingga mendapatkan beberapa solusi dengan uraian sebagai berikut 

1. Lokasi Site Terpilih 

 

  

Gambar 4.10. Site Terpilih 

Sumber : Dokumen Penulis 

LOKASI SITE TERPILIH 
1. Kota Jakarta Pusat 

2.Kecamatan Kemayoran 

3.Site Terpilih 
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Gambar 4.11. Peta Ukuran Site Terpilih 

Sumber : Dokumen Pribadi 

Lokasi tapak terletak pada Jalan H. Benyamin Sueb, Kelurahan Gunung 

Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Dengan luas area 

sekitar 31920 m2. 

Lokasi sangat strategis karena disana merupakan wilayah ramai 

pengunjung. Terletak di suduh jalan dekat bundaran sehingga sangat 

mudah ditemui. Wilayah tersebut merupakan area kawasan pusat kegiatan 

primer bandar kemayoran. Sehingga dengan berlokasi di lokasi tersebut, 

Pusat Seni Budaya Betawi dapat menarik minat warga Jakarta dan juga 

dapat membawa kembali seni budaya ke pusat kota Jakarta. 

 

i. Batas-batas Site 

 Batas Utara  : Pusat Grosir Kemayoran  

 Batas Selatan  : Jalan Raya 

 Batas Barat  : Jalan dan Lahan Kosong 

 Batas Timur  : Jalan Raya ( Jalan H. Benyamin Sueb ) 
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2. Topografi 

 

Gambar 4.12. Analisa Topografi  Site Terpilih 

Sumber : Dokumen Penulis 

 

Gambar 4.13. Potongan Site A-A 

Sumber : Dokumen Penulis 

 

Gambar 4.14. Potongan Site A-A Detail 

Sumber : Dokumen Penulis 
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Gambar 4.15. Potongan Site B-B 

Sumber : Dokumen Penulis 

  

Gambar 4.16. Potongan Site B-B Detail 

Sumber : Dokumen Penulis 

 

Kondisi topografi site terpilih memiliki lahan yang rata atau tidak berkontur sama 

sekali. Lahan site terpilih merupakan lahan kosong yang hampir seluruh 

permukaannya ditumbuhi beberapa vegetasi, seperti: 

rumput liar, semak, dan ilalang. Selain itu, di beberapa sudut lahan site terpilih 

juga terdapat beberapa pohon yang berukuran kecil hingga besar. Tipe tanah 

pada site terpilih merupakan tanah yang cukup keras dan bersifat kering dan 

gersang. 

 

3. Iklim 

Iklim memeliki peranan penting dalam sebuah desain. Iklim negara Indonesia 

yang kaya akan sinar matahari dan udara dapat dimanfaatkan untuk pencahayaan 

dan penghawaan ruang. Berikut adalah uraian analisa dari ilklim pada site 

terhadap bangunan 
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a. Arah matahari 

 

Gambar 4.17. Analisa Arah Matahari 

Sumber : Dokumen Penulis 

 

Site terpilih memiliki orientasi ke arah timur, barat dan selatan. Sedangkan 

bagian timur sedikit terhalang oleh bangunan bertingkat banyak. Arah matahari 

selalu terbit dari arah timur dan terbenam di arah barat Bedasarkan arah 

matahari, zona pada site terpilih terbagi ke dalam 3 zona, yaitu zona matahari 

pagi, siang, dan sore. 

 

 Gambar 4.18. Zonasi Analisa Matahari Site Terpilih 

Sumber : Dokumen Penulis 

Bedasarkan zona tersebut, bukaan pada sisi timur dan barat diperbanyak dan 

disesuaikan dengan kebutuhan ruang yang ada di dalamnya. Ruang yang 



Pusat Seni Budaya Betawi di Jakarta dengan Pendekatan Arsitektur Ekspresionisme  I Rian Setiawan 5112415026 I 148 
 

 

membutuhkan sinar matahari lebih banyak akan diletakkan di sisi barat dan 

timur. 

Bangunan juga dibuat dengan bentang yang tidak terlalu lebar agar bangunan 

didalam ruang dapat memaksimalkan cahaya sehingga lebih nyaman dan tidak 

merasa terkurung. 

 

 

Gambar 4.19. Respon Gubahan terhadap sinar matahari 

Sumber : Dokumen Penulis 

 

Gambar 4.20. Respon desain terhadap sinar matahari 

Sumber : Dokumen Penulis 
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b. Arah angin 

Arah angin saat pagi sampai sore mengalir dari barat ke timur dan malam hari 

mengalir dari timur ke barat. 

 

 

 Gambar 4.21. Analisa Gubahan terhadap arah angin 

Sumber : Dokumen Penulis 

 

Gambar 4.22. Analisa desain terhadap arah angin 

Sumber : Dokumen Penulis 

Angin dimanfaatkan dengan cara ditangkap untuk dialirkan ke dalam 

bangunan. Cara mengalirkannya yaitu dengan peletakan gubahan massa 

horizontal diperbanyak dan bukaan dioptimalkan.  

Bangunan juga dibuat dengan bentang yang tidak terlalu lebar agar bangunan 

didalam ruang dapat memaksimalkan angina sehingga lebih nyaman dan tidak 

merasa terkurung. Selain itu, bangunan juga menerapkan cross ventilation agar 

pertukaran dan pelepasan udara dapat maksimal 
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4. Kebisingan 

 

Gambar 4.23. Analisa Kebisingan Site Terpilih 

Sumber : Dokumen Penulis 

 

Untuk sumber bising pada site terpilih, utamanya terletak di depan site yaitu jalan 

benyamin sueb dan jalan garuda. Sehingga perlu barrier barrier tanaman tinggi 

atau jarak yang cukup dari jalan ke bangunan utama untuk mengurangi frequensi 

kebisingan suara yang masuk. Untuk menganalisa, penulis membagi site dalam 

tiga area kebisingan, yaitu sangat bising, bising dan sedikit bising. 

 

 

Gambar 4.24. Analisa Zonasi Kebisingan Site Terpilih 

Sumber : Dokumen Penulis 
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Setelah mengetahui area kebisingan, kemudian digunakan sebagai acuan 

analisa untuk bangunan yang akan direncanakan. Peletakan massa bangunan 

ditelakkan ditengah dan dirasa cukup jauh jarak dari sumber kebisingan. Selain 

itu penanaman pohon sebagai barrier juga menjadi solusi desain untuk 

mengatasi kebisingan. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.25. Analisa desain terhadap kebisingan site terpilih 

Sumber : Dokumen Penulis 

 

 

5. Aksesibilitas 

Aksesibilitas menuju site sangat mudah karena lokasi terletak di Jalan utama 

kawasan bandar kemayoran Jakarta. Kurang dari 2 Km terdapat pintu keluar 

masuk tol dalam kota. Selain itu berjarak 1 km dari site terdapat halte bus kota 

dan Halte busway  

Selain itu, Site dikelilingi oleh tiga jalan yaitu pada bagian timur, barat dan selatan. 

Jalan yang berada disekitar  site merupakan jalan arteri sekunder kota Jakarta 
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yaitu jalan benyamin sueb. Jalan tersebut memiliki lebar 50 m . Sedangkan jalan 

pada bagian selatan site memiliki lebar 24 m dan jalan pada bagian barat site 

memiliki lebar 13 m.  

 

Gambar 4.26. Analisa main entrance utama dan pengelola 

Sumber : Dokumen Penulis 

Berdasarkan kondisi eksisting dan aksesibilitas yang ada, pintu masuk dan keluar 

utama berada disebelah timur karena sangat mudah dan mendukung untuk 

memenuhi aksesibilitas. Pintu kedua untuk keluar masuk berada di sebelah 

selatan. Sedangkan area untuk pengelola berada disebelah barat, karena dirasa 

tidak akan mengganggu untuk pengunjung. 

6. View to Site 

 

Gambar 4.27. Analisa view to site 

Sumber : Dokumen Penulis 



Pusat Seni Budaya Betawi di Jakarta dengan Pendekatan Arsitektur Ekspresionisme  I Rian Setiawan 5112415026 I 153 
 

 

Site terpilih yang berada ditikungan jalan besar membuat site memiliki orientasi ke 

dua arah sehingga pandangan ke dalam site sangatlah luas dari jalan yang ada 

disekitarnya. Respon desain yang diterapkan adalah membuat massa bangunan 

menghadap ke dua arah.  

Selain itu, pandangan yang luas ke dalam site juga harus dimanfaatkan dengan 

cara membuat bangunan seunik mungkin sehingga bisa menarik perhatian dan 

ikonik. 

7. View from Site 

 

Gambar 4.28. Analisa  view from site 

Sumber : Dokumen Penulis 

Pandangan dari dalam site keluar sangatlah besar, Hal tersebut dimanfaatkan 

dengan mengorientasikan bangunan ke beberapa arah, terutama ke sisi timur dan 

selatan site. 

 

4.2.2. Analisa Potensi Site Terpilih 

Potensi-potensi pada lingkungan sekitar site terpilih yang dapat dikembangkan 

atau di maksimalkan di antaranya adalah potensi di bidang pendidikan sesuai 

dengan fungsi perencanaan dan perancangan sebuah Pusat Seni Budaya Betawi. 

Berikut ini adalah pontensi-potensi yang ada di site terpilih maupun lingkungan 

sekitar. 
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f. Aksesibilitas 

Site terletak dijalur arteri sekunder jalan benyamin sueb, Aksesibilitas menuju 

site sangat mudah karena lokasi terletak di Jalan utama kawasan bandar 

kemayoran Jakarta. Kurang dari 2 Km terdapat pintu keluar masuk tol dalam 

kota. Selain itu berjarak 1 km dari site terdapat halte bus kota dan Halte busway  

 

g. Fasilitas Penginapan 

Site berada tidak bangunan komersial diantaranya ada perhotelan dan 

apartmen disekitar site. Hal tersebut memudahkan wisatawan jika akan 

berkunjung ke Pusat Seni Budaya Betawi dan akan menginap disekitarnya. 

h. Kawasan Strategis 

Site terpilih terletak di kawasan yang strategis yaitu Kawasan Bandar 

Kemayoran Jakarta. Kawasan tersebut menjadi salah satu kawasan utama 

pengembangan budaya betawi di Jakarta. Salah satu contohnya, dikawasan 

tersebut terdapat landmark betawi yaitu monument ondel-ondel. Selain itu 

kawasan tersebut juga terdapat area Pekan Raya Jakarta dimana setiap tahun 

dibuka untuk umum dalam menyambut ulang tahun Jakarta. 

i. Fasilitas Pendidikan 

Site terpilih dekat dengan fasilitas pendidikan yang ada di Jakarta. Terdapat 

beberapa sekolah menengah atas dan perguruan tinggi disekitar site, sehingga 

Pusat Seni Budaya Betawi dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh para 

siswa dan mahasiswa Jakarta tersebut. 

j. Ruang terbuka 

Banyak ruang terbuka di sekitar site. Salah satunya adalah taman kawasan 

komplek pengembangan bandar kemayoran dan area Pekan Raya Jakarta ( 

PRJ ). Pekan Raya Jakarta merupakan tempat dimana setiap tahun dibuka 

untuk umum dalam menyambut ulang tahun Jakarta. Hal tersebut akan menjadi 

keuntungan tersendiri terhadap bangunan Pusat Seni Budaya Betawi tersebut. 
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4.2.3. Analisa Permasalahan Site Terpilih 

Suhu udara pada site terpilih sangatlah panas dan gersang. Sehingga perlu 

memperbanyak vegetasi mengelilingi site agar suhu udara tetap sejuk dan 

lembab. Nyaman apabila digunakan sebagai aktivitas luar ruangan dengan 

kapasitas banyak orang. 

 

Gambar 4.29. Analisa  permasalahan site 

Sumber : Dokumen Penulis 

 

4.2.4. Analisa Peraturan Bangunan Pada Site Terpilih 

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Rencana Detail  Tata Ruang dan Peraturan Zonasi pada 

peruntukan campuran dengan kode sub zonasi C1 01.017.K1.a.b. didapatkan 

ketentuan bangunan sebagai berikut: 

f. Koefisien Dasar Bangunan ( KDB ) 

KDB maksimum pada site terpilih adalah 40 % 

g. Koefisien Lantai Bangunan ( KLB )  

KLB maksimum pada site terpilih untuk bangunan adalah 5,00. 

h. Koefisien Dasar Hijau ( KDH ) 

Pada site terpilih memiliki KDH minimum adalah 30 % 



Pusat Seni Budaya Betawi di Jakarta dengan Pendekatan Arsitektur Ekspresionisme  I Rian Setiawan 5112415026 I 156 
 

 

i. Ketinggian Bangunan ( KB ) 

Bangunan memiliki ketinggian maksimum yaitu 24 lantai. 

j. Koefisien Tapak Basemen ( KTB ) 

Pada site terpilih, KTB maksimum adalah 55 % 

 

4.3. Aspek Arsitektural 

Bedasarkan analisa dan pendekatan yang diterapkan yaitu arsitektur ekspresionisme, 

memberikan pengaruh terhadap desain Pusat Seni Budaya Betawi di Jakarta. 

Pendekatan arsitektur ekspresionisme ini menitik beratkan pada kebutuhan pengguna, 

tema dan lingkungan dimana tapak berada. Berikut adalah uraian lebih lanjutnya. 

4.3.1. Zoning Akhir  

Zoning akhir dari site terpilih adalah dengan membagi zonasi berdasarkan 

kelompok ruang. Kelompok kegiatan utama merupakan pusat dari seluruh zona. 

Zona kegiatan utama berada ditengah dengan dikelilingi zona pengelola, servis 

dan pendukung. 

 

Gambar 4.30. Zoning Akhir Site 

Sumber : Dokumen Penulis 
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4.3.2. Gubahan Massa 

Gubahan massa merupakan penerapan dari konsep pendekatan arsitektur 

ekspresionisme. Bangunan berusaha mengadopsi ekspresi betawi dari sosok 

ondel-ondel yang merupakan ikon dari suku Betawi itu sendiri. Bangunan tetap 

menerapkan desain modern untuk mendukung kontekstual site yang berada 

ditengah kota. 

Gubahan massa juga mencoba menerapkan zoning akhir dalam desain yang telah 

ada. Perpaduan antara analisa kontekstual site dengan pendekatan arsitektur 

ekspresionisme akan membawa bangunan yang sesuai dengan kegiatan ruang 

dan dapat mengekspresikan Betawi dalam ke modernisasian. 

 

4.3.3. Orientasi Bangunan 

Bangunan diorientasikan ke arah utara dan barat. Hal tersebut dikarenakan jalan 

yang ada akan memaksimalkan pandangan ke bangunan sehingga perlunya 

orientasi bangunan dengan fasad yang menarik kearah. Selain itu, jalan yang 

berada di sebelah utara dan barat merupakan jalan yang cukup ramai. 

Bangunan dibuat unik dan ikonik agar dapat memaksimalkan orientasi bangunan, 

sehingga orang akan mudah mengingat bangunan tersebut dan tertarik untuk 

lebih sering berkunjung. 

 

Gambar 4.31. Orientasi Bangunan 

Sumber : Dokumen Penulis 
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4.3.4. Kesan Ruang 

Kesan ruang yang ingin saya ciptakan pada pusat seni budaya ini yaitu sesuai 

dengan tema pada ruang tersebut. Dicapai dengan beberapa cara yang 

mencakup Tiga indera manusia yaitu penglihatan, pendengaran, dan penciuman: 

a. Indera penglihatan dicapai dengan material dinding, lantai maupun 

plafond, dan juga Pencahayaan pada ruangan tersebut, warna cahya dan 

intensitasnya. 

b. Indera pendengaran dicapai dengan pemberian audio visual melalui suara 

yang disalukan ke sound system ruangan tersebut. Semisal suara musik 

khas betawi. 

c. Indera penciuman dicapai dengan pemberian material yang sebenarnya. 

Semisal pada ruangan tersebut diberi material khas yang memiliki bau 

khas budaya betawi 

 

4.3.5. Pendekatan Arsitektur Ekspresionisme 

 

Gambar 4.32. Bangunan dengan pendekatan arsitektur ekspresionisme ( Einstein Tower ) 

Sumber : archdaily.com 

Arsitektur Ekspresionis adalah gaya arsitektur yang berkembang di Eropa pada 

permulaan abad ke 20. Pertama kali terjadi di Jerman sebagai pergerakan 
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ekspresionisme dan di Belanda khususnya disekolah  Amsterdam antara tahun 1910-

1925. Ciri-ciri : 

h. Distorsi bentuk untuk efek emosional. 

i. Ekspresi simbolik atau gaya dari pengalaman batin. 

j. Upaya yang dilakukan adalah untuk tercapainya arsitektur yang baru, asli, dan 

visioner. 

k. Menggunakan potensi kreatif 

l. Konsepsi arsitektur sebagai karya seni. 

m. Bentuk organik atau biomorphic 

n. Ekstensif menggunakan beton dan bata 

 

Pada bangunan Pusat Seni Budaya Betawi penerapan pendekatan arsitektur 

ekspresionisme berada pada kreatifitas penulis dengan mengadopsi unsur atau ikon 

utama Betawi yaitu ondel ondel dalam gubahan massa bangunan. 

Selain itu, kesan ruang yang diciptakan juga mencoba untuk mengekspresikan seni 

melalui berbagai macam indera yang ada dalam tubuh manusia. 

Konsep pengekspresian seni budaya Betawi dalam modernisasi dan visionerisasi juga 

menjadi faktor penting dalam perwujudan Pusat Seni Budaya Betawi dengan 

pendekatan arsitektur ekspresionisme. 

Secara lebih jelas, beriku merupakan penjelasan dari penerapan desain didalam 

beberapa ciri-ciri pendekatan arsitektur ekspresionisme : 

a. Distorsi bentuk untuk efek emosional. 

Desain bentuk bangunan yang direncanakan akan lebih berekspresif dan tidak 

hanya menggunakan konsep fasad dengan modul pengulangan desain sehingga 

lebih bervariatif sehingga dapat menciptakan sebuah karya yang emosional. 

Sebagai contoh yaitu museum Guggenheim di Spanyol karya Frank Gehry yang 

dinilai memiliki fasad yang sangat emosional 
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Gambar 4.33. Bangunan museum Guggenheim 

Sumber :pinterest.com 

 

b. Ekspresi simbolik atau gaya dari pengalaman batin. 

Ekspresi simbolik atau gaya dari pengalaman batin diterapkan dalam desain kesan 

ruang. Pengalaman batin tersebut diambil berdasarkan panca indera manusia 

yaitu pendengaran, penglihatan, peraba, perasa dan penciuman. 

 

c. Upaya yang dilakukan adalah untuk tercapainya arsitektur yang baru, asli, 

dan visioner. 

Desain dirancang dengan konsep yang modern dan kontekstual serta memiliki visi 

yang mengarah untuk masa depan. Sehingga penggunaan material masa kini dan 

teknologi terbaru merupakan penerapan utama dalam desain. Selain itu desain 

juga harus berkarakter modern dan menarik. Sebagai contoh, desain tidak boleh 

tertinggal dari mozaik desain bangunan sekitarnya. 
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Gambar 4.34. Bangunan Arsitektur Visionary 

Sumber :pinterest.com 

 

d. Menggunakan potensi kreatif 

Ekspresi Betawi dari bangunan Pusat Seni Budaya Betawi itu sendiri diambil dari 

salah satu icon paling terkenal dari suku Betawi yaitu ondel-ondel. Wajah onde-

ondel yang khas digunakan sebagai transformasi gubahan massa bangunan 

utama. Selain konsep ukiran Betawi dan rumah adat Betawi juga akan 

dimanfaatkan dalam perencanaan dan perancangan pusat seni budaya Betawi. 

Hal tersebut sebagai respon potensi kreatif terhadap konstektual dari bangunan 

tersebut.  

e. Konsepsi arsitektur sebagai karya seni. 

Konsep arsitektur ekspresionsime dalam bangunan pusat seni budaya betawi ini 

tidak hanyak membuat bangunan memiliki fungsi yang tepat yang dapat 

memenuhi segala kebutuhan, akan tetapi bangunan juga sebagai karya seni yang 

mengekspresikan suku Betawi. Penerapan tersebut digunakan dalam kesan 

ruang, dan hirarki ruang serta penerapan detail-detail arsitektur yang menarik yang 

dapat juga berasal dari seni suku Betawi ataupun konfigurasi perpaduan bentuk 

atau material. 



Pusat Seni Budaya Betawi di Jakarta dengan Pendekatan Arsitektur Ekspresionisme  I Rian Setiawan 5112415026 I 162 
 

 

 

 

Gambar 4.35. Detail Seni Arsitektur 

Sumber :pinterest.com 

f. Bentuk organik atau biomorphic 

Desain sendiri direncakan akan sedikit mengadopsi bentuk-bentuk organik atau 

bisa disebut juga alamiah. Bentuk akan merespon alam dengan lembut dan 

memberikan tekstur yang kuat sebagai ekspresi dari bangunan. 

 

Gambar 4.36. Bangunan bentuk organic pendekatan arsitektur ekspresionisme 

Sumber : google.com 
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g. Ekstensif menggunakan beton dan bata 

Penggunaan material beton ataupun bata tentu saja akan menjadi pilihan utama. 

Karena banykaknya keunggulan yang ada, beton dianggap akan lebih fleksibel 

dan kuat dalam beberapa bentuk. Selain itu, beton atau bata relatif mudah 

didapankan di sekitar lokasi perencanaan dan perancangan pusat seni budaya 

Betawi di Jakarta. 

 

Gambar 4.37. Penggunaan material beton pada bangunan 

Sumber :pinterest.com 

4.4. Aspek Struktur 

Struktur terdiri dari struktur bawah/kaki/pondasi, struktur tengah/badan, dan struktur 

atas/kepala/atap, serta struktur khusus lainnya yang diperlukan oleh bangunan Pusat 

Seni Budaya Betawi. Berikut ini adalah uraian mengenai struktur tersebut. 

1. Struktuk Bawah 

Dasar pertimbangan pemilihan struktur bawah/kaki/pondasi adalah kondisi 

tanah lokasi sekitar yang gerak, jenis tanah site terpilih yaitu tanah 

mediteran, dan struktur bawah/kaki/pondasi untuk menopang bangunan 

maksimal 3 lantai. Dengan pertimbangan tersebut, jenis pondasi yang 

cocok digunakan adalah pondasi dalam. Pondasi dangkal meliputi pondasi 

sumuran dan minipile. Bedasarkan kondisi tanah dan kondisi topograsi site 

terpilih, pondasi  dapat menjadi alternatif untuk bangunan lebih dari 2 lantai 
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pada perencanaan bangunan Pusat Seni Budaya Betawi Ini. Karena 

pondasi tersebut merupakan pondasi yang bertumpu ditanah dalam 

sehingga resiko penurunan bangunan yang biasanya mengakibatkan 

dinding retak dapat diminimalisir. 

 

Gambar 4.38. pondasi minipile 

Sumber : https://megaconperkasa.com/harga-pondasi-tiang-pancang-pati.html 

2. Struktur tengah 

Struktur tengah/badan identik dengan dinding bangunan. Struktur 

tengah/badan sebenarnya terdiri dari sloof, kolom, plat lantai dan balok. 

Seperti halnya bangunan lain pada umumnya, perencanaan Pusat Seni 

Budaya Betawi menggunakan struktur tengah beton bertulang dan struktur 

core. 

Untuk plat lantai menggunakan plat lantai beton. Karena mampu 

mendukung beban yang besar, merupakan isolasi suara yang baik, kedap 

air dan tidak dapat terbakar, kuat dan awet sehingga tidak perlu perawatan 

intens. 

Untuk dindingnya, dapat menggunakan beton, bata, kaca, ACP, dan 

material lain dengan menggunakan frame yang dapat dibuat alurnya sendiri 
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dengan tujuan memudahkan untuk pembentukan. Kemampuan dinding 

juga bermacam-macam, yaitu: dapat mengatur suhu, meredam panas, anti 

air, berongga sehingga udara masuk (dinding bernafas), kedap suara 

(peredam), dan sebagainya. 

3. Struktur Atas 

Struktur atas/kepala/atap adalah bagian bangunan yang 

menahan/mengalirkan beban-beban dari atap. Komponen atap terdiri dari 

3 bagian, yaitu: struktur atap (rangka atap dan penopang rangka atap); 

penutup atap (genteng, polikarbonat, dan sebagainya); dan pelengkap atap 

(talang horizontal/vertikal dan lisplang). Secara umum dikenal banyak jenis 

struktur atap, yaitu: struktur rangka kayu, struktur baja konvensional, 

struktur baja ringan, space frame. 

Untuk bangunan Pusat Seni Budaya Betawi ini menggunakan struktur atap 

bentang lebar yaitu Space frame. Menggunakan space frame karena selain 

bentang lebar juga sangat bagus apabila di ekspose atau ditampilkan. 

Untuk penutup atap sendiri menggunakan galvalume atau sesuai 

kebutuhan. 

Tipe space frame yang digunakan adalah tipe Barrel-Vault Space Frame. 

Variasi Bracing pada tipe ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 
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Gambar 4.39. Barrel-Vault Space Frame 

Sumber : Tien T. Lan, 2005 

 
Gambar 4.40. modeling Barrel-Vault Space Frame 

Sumber : Tien T. Lan, 2005 

4.4.1.  Modul Struktur 

Modul merupakan salah satu sistem yang memudahkan dalam perancangan 

bangunan dengan bentang lebar. Ada beberapa modul struktur yang akan 

dijelaskan dibawah ini sesuai gambar. 

1. Rangka melintang dua arah (two ways cross frame) :Rangka simetris di 

grid. 
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2. Bungkus internal dan eksternal /Rangka selubung (envelope frame) : 

Struktur rangka yang dapat mengatasi beban angin yang dating 

bersilangan.Bentuk selubung merupakan bentuk yang simetris. 

3. Bungkus internal dengan rangka eksternal 

4. Rangka melintang sejajar pada 2 sumbu 

5. Rangka melintang sejajar dengan kolom interior sebagian tidak segaris 

6. Rangka melintang sejajar (parallel cross frame) :Susunan rangka yang 

dapat mengeliminasi beban gempa/angin yang datang bersilangan. 

7. Bungkus lingkaran internal dan eksternal 

8. Rangka melintang pada grid lengkung 

9. Rangka melintang pada grid radial 

10. Kolom-kolom drid non-persegi/ Rangka grid segi banyak (frame on 
polygonal grids) 

 

 
Gambar 4.41. modul struktur bangunan 

Sumber : artikel system struktur bangunan tinggi 

Modul struktur pada bangunan Pusat Seni Budaya Betawi kemungkinan besar 

akan menggunakan grid simentris jika dilihat dari gubangan massa yang ada. 

Akan tetapi kembali lagi akan menyesuaikan dengan fungsi ruang yang ada. 
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4.5. Aspek Kinerja 

4.5.1. Sistem Utilitas Air Bersih 

Sistem penyediaan air bersih yang digunakan adalah sistem downfeed dengan PDAM 

sebagai penyedia utama air bersih. Pada umumnya di kota Jakarta semua air bersih 

berasal dari PDAM, akan tetapi masih ada kemungkinan untuk membuat sumur bor 

artetis tetapi dengan kedalaman yang bisa mencapai lebih dari 30 meter. Kemudian 

disimpan di groundwater tank untuk selanjutnya dipompa ke roof watertank lalu 

didistribusikan. Dengan sistem downfeed penggunaan listrik dari pompa dapat 

dikurangi, karena pengguna hanya perlu membuka kran air dan air akan mengalir dari 

roof watertank. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.42. Skema sistem utilitas air bersih 

Sumber :Analisa Penulis 

Dalam sehari Pusat Seni Budaya Betawi memiliki jumlah pengguna kurang lebih 500 

orang. Bedasarkan Data Arsitek, setiap orang membutuhkan air bersih sebesar 180 

liter per 24 jam. Namun tiap penunjung diperkirakan paling lama berkunjung 2 jam.  

Jadi, dalam sehari Pusat Seni Budaya Betawi membutuhkan air bersih sebesar : 

PDAM Meteran Air 

Ground Water Tank 

Roof Water Tank Distribusi Air Bersih 

Pompa Air Sumur Artetis 



Pusat Seni Budaya Betawi di Jakarta dengan Pendekatan Arsitektur Ekspresionisme  I Rian Setiawan 5112415026 I 169 
 

 

 

 Jumlah pengguna sehari  = 500 orang 

 Air bersih yang dibutuhkan = 180 liter : 24 jam x 2 jam 

= 15 liter/orang 

 Total kebutuhan air  = 15 liter x 500 orang = 7500 liter 

 

Dengan kebutuhan air sebesar itu, dibutuhkan tangki air atau bak penampungan atas 

sebesar 3 (Tiga) buah dengan ukuran 2500 liter atau dapat membuat bak 

penampungan bawah. Untuk sumber air bersihnya yaitu dengan menggunakan air 

PDAM dan sumur bor atau pemanfaatan kembali air bekas dan air hujan 

4.5.2. Sistem Utilitas Air Kotor 

Sanitasi pembuangan limbah dibedakan menjadi dua yaitu limbah cair dan limbah 

padat, limbah cair ini termasuk air kotor bersabun dari dapur dan wastafel yang harus 

di olah terlebih dahulu sebelum dapat dibuang ke riol kota, sedangkan limbah padat 

yang juga termasuk limbah cair yang khusus dari KM/WC dimasukkan ke septic tank. 

Selain itu terdapat sistem untuk air hujan yang ditampung kembali dan difilter untuk 

dimanfaatkan untuk kebutuhan kebutuhan air yang lain salah satunya untuk menyiram 

tanaman. 
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Gambar 4.43. Skema sistem utilitas air kotor 

Sumber :Analisa Penulis 

 

 

4.5.3. Sistem Pemadam Kebakaran 

Sistem pemadam kebakaran yang digunakan pada Pusat Seni Budaya Betawi adalah 

sistem aktif yang terdiri dari sistem otomatis dan manual. Sistem pemadam kebakaran 

otomatis terpasang pada plafond dan akan menyala saat sensor asap menyala, 

sehingga meminimaliasir korban jiwa. Selain sistem otomatis, juga digunakan sistem 

manual yang membutuhkan tindakan tersendiri untuk menggunakannya. Fasilitas 

sistem otomatis dan manual tersebut berupa: 

 Fire hydrant, yang mempunyai jangkauan sekitar 25-30 m.  

 Fire extinguisher atau alat pemadam portable (APAR), berupa zat kimia yang 

ditempatkan pada ruangan-ruangan dengan jarak per unitnya antara 20-30 m.  

 Smoke detector.  

 Springkle. 

 

4.5.4. Sistem Penghawaan 

Penghawaan menjadi salah satu aspek kinerja yang cukup penting dalam 

perancangan pusat seni budaya betawi. Sistem penghawaa yang digunakan dibagi 

Air Kotor dan 

Limbah Padat 
Septictank Peresapan 

Limbah Cair 

atau Bersabun 

Pengolahan 

Limbah 
Riol Kota 

Air Hujan & 

Bekas Wastafel 
Bak Tampung Filterisasi Air Bersih 

Untuk dimanfaatkan kembali 
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menjadi dua yaitu penghawaan alami dan buatan, penggunaan penghawaan alami 

dibatasi pada ruang-ruang servis dan ruang-ruang selain ruang pameran. 

Penghawaan buatan digunakan pada ruang-ruang publik khususnya pada ruang 

pameran dimana suhu udara dan kelembaban dijaga agar tetap konstan agar tidak 

merusak materi koleksi, sistem AC yang digunakan adalah Sistem Sentral AHU 

 

Gambar 4.44. Skema sistem penghawaan buatan ( AC ) 

Sumber :Analisa Penulis 

4.5.5. Sistem Pencahayaan 

Dalam perancangan Pusat Seni Budaya Betawi sistem pencahayaan yang digunakan 

dibagi menjadi dua, yaitu pencahayaan alami dan pencahayaan buatan. Sistem 

pencahayaan tersebut digunakan dengan menyesuaikan spesifikasi dan kebutuhan 

ruang yang ada.  

 

a. Pencahayaan Alami 

Pencahayaan alami merupakan pencahayaan yang memanfaatkan cahaya 

matahari sebagai sumber energi alami utama bagi bumi yang mempunyai 
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peran penting dalam sejarah kehidupan manusia. Pencahayaan alami 

dimaksimalkan dengan cara membuat bukaan – bukaan sebagai masuknya 

cahaya masuk. Akan tetapi, kenyamanan thermal juga akan diperhatikan ketike 

menentukan lebar bukaan agar ruangan tidak terlalu panas karena banyaknya 

sinar mahahari yang masuk. Ruang – ruang yang akan membutuhkan banyak 

pencahayaan alami diantaranya adalah ruang pelatihan, perpustakaan, ruang 

pengelola, dan beberapa ruang servis 

 

 

Gambar 4.45. Pencahayaan Alami 

Sumber : Google.com 

 

b. Pencahayaan Buatan 

Pencahayaan buatan diperlukan karena kita tidak dapat sepenuhnya 

tergantung pada ketersediaan pencahayaan alami, misalnya pada malam hari 

atau diruang yang tidak dapat dijangkau oleh cahaya alami. Dengan demikian 

sudah semestinya pencahayaan buatan bersifat saling mendukung dengan 

pencahayaan alami. 

Sistem pencahayaan buatan selain digunakan pada malam hari, sistem 

tersebut juga digunakan didalam ruang-ruang utama seperti ruang pameran 

dan amphitheater indoor. Didalam ruangan tersebut, pencahayaan buatan 

dimanfaatkan untuk memperkuat tema-tema dan ekspersi ruang dengan 

permainan pencahayaan buatan. Selain itu, pencahayaan buatan juga 

digunakan dalam ruang pamer dengan koleksi koleksi khusus yang tidak 
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dianjurkan terkena sinar matahari.Pencahayaan buatan dapat berupa 

pemasangan lampu. Pencahayaan buatan dibagi menjadi  2 (dua), yaitu:  

a. 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 4.46. Penerangan Langsung 

Sumber : Data Arsitek jilid 1, 1996 

 

 

b. 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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Gambar 4.47. Pencayahaan Tidak Langsung 

Sumber :Data Arsitek Jilid 1, 1996 

 

Gambar 4.48. Ruang dengan pencahayaan buatan 

Sumber : google.com 

 

 

 

4.5.6. Sistem Elektrikal 

Pengadaan listrik pada bangunan Pusat Seni Budaya Betawi didapat dari dua 

sumber yaitu: 

•   PLN 

Sumber tenaga utama dari PLN sebagai penyedia listrik utama di Indonesia. 

•   Genset Diesel 

Genset diesel berfungsi sebagai sumber darurat dan cadangan jika suatu saat 

listrik dari sumber utama (PLN) gagal memenuhi. 
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Gambar 4.49. Skema sistem elektrikal 

Sumber :Analisa Penulis 

 

 

 

4.5.7. Jaringan Penangkal Petir 

Penangkal   petir   yang   digunakan   pada   bangunan   Pusat Seni Budaya 

Betawi menggunakan sistem faraday dan franklin 

Genset 

PLN Meteran Listrik Trafo Panel MDP 

Distribusi 

Panel ATS 
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Gambar 4.50. Skema sistem penangkal petir 

Sumber :Analisa Penulis 

 

 

4.5.8. Sistem Keamanan 

Sistem keamanan berfungsi untuk melindungi bangunan maupun penggunanya. Sistem 

keamanan yang direncanakan antara lain, yaitu: 

1. Sistem keamanan tindak criminal, antara lain : 

a. Waspada terhadap target (tindak kriminal);  

b. Mengontrol fasilitator (preman);  

c. Pengecekan pada area pintu masuk-keluar;  

d. Mengidentifikasi properti yang digunakan;  

e. Pembuatan aturan;  

f. Memfasilitasi komplain masyarakat. 

2. Sistem keamanan terhadap bencana dari luar gedung dan kebakaran, 

dilakukan dengan 2 cara, yaitu: 

a. Pencegahan pasif dari dalam gedung, dengan cara:  

- Penyediaan tangga darurat;  
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- Koridor dengan lebar minimal 1,8 meter;  

- Penerangan darurat.  

b. Pencegahan Aktif, dengan cara:  

- Alat pemadam kebakaran portable; 

- Hydrant;  

- Sprinkle;  

- Fire alarm, fire alarm akan berbunyi apabila terjadi pengambilan alat 

pemadam kebakaran portable maupun respon dari detektor panas, 

detektor asap, maupun detektor api. 

3. Untuk melengkapi sistem pengamanan di atas, gedung dilengkapi dengan 

CCTV. Sehingga segala kegiatan pengguna terawasi kecuali kegiatan yang 

bersifat pribadi. 

  

4.5.9. Sistem Komunikasi 

Sistem jaringan komunikasi berupa jaringan internet dan telepon. Jaringan internet 

menggunakan jaringan komputer. Jaringan komputer digunakan untuk efisiensi dan 

peningkatan pelayanan pada Pusat Seni Budaya Betawi. Jaringannya berupa Local Area 

Network (LAN) untuk menghubungkan beberapa komputer di area bangunan untuk 

kemudahan akses data dan jaringan external berupa jaringan internet. Sedangkan untuk 

pengunjung atau penggunan pusat seni budaya betawi akan tersedia juga jaringan WI-

FI yang akan menunjang berbagai macam kegiatan yang juga membutuhkan internet. 
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Gambar 4.51. Skema sistem komunikasi 

Sumber :Analisa Penulis 

4.5.10. Sistem Pembuangan sampah 

Pembuangan sampah pada bangunan Pusat Seni Budaya Betawi dilakukan  

secara manual  dengan  tenaga kebersihan, pembuangan sampah dilakukan 

dari pengumpulan sampah pada tempat sampah terpisah ke bak penampung 

sementara hingga pada akhirnya diangkut ke TPA menggunakan truk sampah 

kota. 

4.5.11. Akustik 

Untuk sistem komunikasi antar ruang (internal), menggunakan sistem 

komunikasi telepon sedangkan sistem komunikasi yang sifatnya membutuhkan 

pengeras suara diletakkan terpusat dengan bantuan mike dan speaker.Sistem 

dan peralatan komunikasi pada ruang pamer dipergunakan untuk  

1. Menyampaikan informasi kepada pengunjung yang datang 

2. Menyampaikan pengumuman dan panggilan.  Sistem yang dipergunakan 

adalah sistem terpusat. 
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 Pada sistem ini, terdapat satu ruang operator peralatan komunikasi. Dalam 

ruang operator inilah kendali peralatan komunikasi dipusatkan.Penempatan 

loudspeaker pada titik-titik tertentu agar dapat mendistribusikan bunyi secara merata. 

Area yang memerlukan penempatan loudspeaker adalah:  

a. Area ruang pamer 

b. Area parkir pengunjung  

c. Area sirkulasi pengunjung   

   

Gambar 4.52. Alat Komunikasi pendukung akustik 

Sumber :google.com 

 

4.5.12. Sistem Transportasi Vertical 

Transportasi vertikal adalah moda transportasi digunakan untuk mengangkut 

sebuah benda maupun orang dari bawah ke atas ataupun sebaliknya. Jenis 

pengangkut vertikal yang digunakan pada Pusat Seni Budaya Betawi adalah Lift 

(elevator) dan ramp. Kedua pengangkut tersebut lebih aman digunakan oleh anak 

dan remaja dibandingkan jika menggunakan eskalator maupun  travator. 

1. Tangga 

terdapat terdapat tangga biasa dan ram atau tanjakan agar tidak 

membahayakan anak yang cenderung hyperaktif atau memiliki kebutuhan 

khusus. Dan suga agar nikmat menikmati seluruh alur museum. 
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Gambar 4.53. Standart Ramp 

Sumber :Data Arsitektur jilid 1, 1996 

 

 

Gambar 4.54. Standart Tangga 

Sumber : Data Arsitektur jilid 1, 1995 

 

2. Lift 

Lift terdapat 2 jenis yaitu lift biasa, dan dumbwaiter/lift barang. Bedasarkan 

Data Arsitek 1. Untuk lift biasa kapasitas penggunanya sebesar 630 kg 

kategori lift sedang yang muat untuk kereta bayi atau kursi roda. Untuk 

memindahkan barang-barang digunakan dumbwaiter. Dumbwaiter sering 

disebut dengan lift barang dan ukurannya lebih besar dari pada lift yang 

digunakan oleh manusia karena untuk memuat barang pameran. 
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Gambar 4.55. Standart Lift 

Sumber : Data Arsitek jilid 1, 1996 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan   

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :   

1. Pusat Seni Budaya Betawi adalah sebuah bangunan yang didalamnya terdapat 

beberapa fungsi ruang dan jenisnya sehingga perlu adanya organisasi ruang 

yang baik dan berpengaruh pada struktur bangunan tersebut. Pada LP3A ini 

membahas mengenai Pusat Seni Budaya Betawi 

2. Merencanakan sebuah bangunan Pusat Seni Budaya Betawi di Jakarta yang 

berfungsi sebagai sarana pariwisata serta sarana edukasi berupa pusat seni 

budaya Betawi dengan menekankan fungsi, sirkulasi dan makna ruang 

didalamnya dengan pendekatan arsitektural ekspresionisme, sehingga 

bangunan memilki daya tarik tersendiri tanpa melupakan syarat kebutuhan 

ruangnya.   

3. Pusat Seni Budaya Betawi harus mampu mewadahi seluruh lapisan 

masyarakat ataupun pelaku seni yang membutuhkan tempat untuk 

berkreatifitas. 

4. Pusat Seni Budaya Betawi direncanakan akan dibangun di lokasi yang sangat 

strategis yaitu Kemayoran, Jakarta Pusat. Lokasi tersebut merupakan lokasi 

strategis dan berdekatan dengan kawasan strategis ekonomi. 

5. Konsep Pendekatan arsitektur ekspresionisme akan menjadi acuan utama 

dalam mendesain Pusat Seni Budaya Betawi di Jakarta dengan menekankan 

keunikan bangunan yang dapat mengekspresikan budaya betawi dalam 

bangunan tersebut. 
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5.2. Saran 

Bedasarkan kesimpulan di atas, dapat penulis sarankan dalam merencanakan dan 

merancang sebuah Pusat Seni Budaya Betawi di Jakarta dengan pendekatan desain 

Arsitektur Ekspresionisme nantinya berpedoman terhadap standar dan aspek 

perencanaan dan perancangan arsitektur. Aspek tersebut, yaitu aspek fungsional, aspek 

kontekstual, aspek teknis, aspek kinerja, dan aspek arsitektural. Selama berpedoman 

terhadap aspek tersebut proses desain berjalan sesuai harapan. Ada beberapa hal yang 

perlu diperhatikan di dalam aspek tersebut, diantaranya yaitu: 

1. Klasifikasi bangunan yang akan dibangun.  

2. Standarisasi dalam setiap ruang yang direncanakan  

3. Perlu referensi standar yang lebih detail 

4. Pendekatan Arsitektur Ekspresionisme harus lebih dieksplorasi secara desain. 

5. Fungsi dan besaran ruang harus diperhatikan agar sesuai dengan kebutuhan yang 

ada. 
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