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BAB 5 

KAJIAN TEORI 

 

 

5.1. Kajian Teori Penekanan/ Tema Desain 

 

5.1.1. Uraian Interpretasi dan Elaborasi Tema Desain 

 

a. Pengertian Arsitektur Neo- Vernacular 

Arsitektur Neo-Vernacular merupakan suatu paham dari aliran 

Arsitektur Post-Modern yang lahir sebagai respon dan kritik atas 

modernisme yang mengutamakan nilai rasionalisme dan 

fungsionalisme yang dipengaruhi perkembangan teknologi industri. 

Arsitektur Neo-Vernacular merupakan arsitektur yang konsepnya 

pada prinsipnya mempertimbangkan kaidah-kaidah normative, 

kosmologis, peran serta budaya lokal dalam kehidupan masyarakat 

serta keselarasan antara bangunan, alam, dan lingkungan. 

Arsitektur neo-vernakular, tidak hanya menerapkan elemen-elemen 

fisik yang diterapkan dalam bentuk modern tapi juga elemen non fisik 

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

lain.Bangunan adalah sebuah kebudayaan seni yang terdiri dalam 

pengulangan dari jumlah tipe-tipe yang terbatas dan dalam 

penyesuaiannya terhadap iklim lokal, materialdan adat istiadat. 

(Leon Krier). 
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Neo berasal dari bahasa yunani dan digunakan sebagai fonim yang 

berarti baru. Jadi neo-vernacular berarti bahasa setempat yang di 

ucapkan dengan cara baru,arsitektur neo-vernacular adalah suatu 

penerapan elemen arsitektur yang telah ada,baik fisik (bentuk, 

konstruksi) maupun non fisik (konsep, filosopi, tata ruang) 

dengantujuan melestarikan unsur-unsur lokal yang telah terbentuk 

secara empiris oleh sebuah tradisi yang kemudian sedikit atau 

banyaknya mangalami pembaruan menuju suatukarya yang lebih 

modern atau maju tanpa mengesampingkan nilai-nilai tradisi 

setempat. 

b. Tujuan penerapan tema desain Arsitektur Neo- Vernacular 

Maksud dari penerapan tema desain Arsitektur Neo- Vernacular 

dalam perencanaan perancangan Komplek Bangunan Kesenian di 

Yogyakarta ini adalah sebagai berikut : 

 Guna mewujudkan sarana dan prasarana yang bersifat 

edukatif- rekreatif bagi masyarakat. Sehingga misi dari 

perancangan Komplek Bangunan Kesenian ini yang ingin 

memberikan wawasan dan memperingatkan kembali kepada 

masyarakat akan adat dan budaya nusantara khususnya 

jawa tengah dan Yogyakarta yang hampir memiliki kemiripan 

kultur dapat terwujud. 

  Supaya nantinya Komplek Bangunan Kesenian ini memiliki 

cirikhas arsitektur dan dapat menarik pengunjung dan 

diharapkan dapat mengembangkan minat masyarakat 

terhadap adat dan budaya jawa. 
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 Citra komplek bangunan yang dapat menyatu dengan 

lingkungan/ daerah sekitar juga menjadi tujuan dari 

penerapan tema desain arsitektur neo- vernacular. Agar 

komplek bangunan terlihat dapat menyatu dengan 

lingkungan dan dapat mengangkat pamor dari lingkungan 

yang dijadikan lokasi perancangan. 

 

5.1.2. Studi Preseden 

a. Djoglo Luxury Bungalow 

 Merupakan sebuah tempat penginapan/ peristirahatan yang 

menawarkan berbagai macam fasilitas pendukung seperti 

lounge, golf, dan taman. 

 Bangunan ini berlokasi di Jl. Greenwood Golf Mansion No. 1, 

Pakis, Tirtomoyo, Pakis, Malang, Jawa Timur  

 Dengan mengusung tema rumah adat jawa yang dikemas 

dengan sentuhan modern membuat bangunan ini memiliki 

kesan arsitektur Nusantara yang kental dan tidak ketinggalan 

zaman. 
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Gambar 67 : Djoglo Luxury Bungalow, Malang 

  Sumber : http://www.djoglo.co/ 

   

 

5.1.3. Kemungkinan Penerapan Teori Tema Desain 

Pada perencanaan Komplek Bangunan Kesenian di Yogyakarta ini 

penerapan tema desain yang digunakan adalah Arsitektur Neo- 

Vernacular. 

Penerapan atap tradisional jawa yang menandakan cirikhas arsitektur 

Neo- Vernacular asal Jawa. 

Berikut merupakan contoh penerapan desain atap joglo yang 

mengandung unsur tradisional jawa, serta penggabungannya dengan 

bangunan modern. Contoh penerapan atap ini akan digunakan pada 

layout proses perencanaan Komplek Bangunan Kesenian di 

Yogyakarta. 
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Gambar 68 : Contoh Gambar penerapan atap Joglo; sumber: www.jadhomes.com 

 

Gambar 69 : Contoh Gambar Layout Tema Desain; sumber : 
https://proyekkayarini.wordpress.com/tag/nasa/ 

 

Pada awal pengunjung masuk akan disambut dengan Gapura. Berikut 

merupakan contoh gapura yang akan menjadi contoh untuk diterapkan 

pada proses perencanaan 

http://www.jadhomes.com/
https://proyekkayarini.wordpress.com/tag/nasa/
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Gambar 70 : Contoh Gambar Layout Tema Desain; sumber: 
https://sangmuhajir.wordpress.com/2015/09/10/daftar-tempat-wisata-di-mojokerto-jawa-timur/ 

   

5.2. Kajian Teori Permasalahan Dominan 

 

 5.2.1. Tata Letak Panggung 

 Proscenium  

Panggung proscenium bisa juga disebut sebagai 

panggung bingkai karena penonton menyaksikan aksi 

aktor dalam lakon melalui sebuah bingkai atau lengkung 

proscenium (proscenium arch). Bingkai yang dipasangi 

layar atau gorden inilah yang memisahkan wilayah akting 

pemain dengan penonton yang menyaksikan pertunjukan 

dari satu arah. Dengan pemisahan ini maka pergantian 

tata panggung dapat dilakukan tanpa sepengetahuan 

penonton. Panggung proscenium sudah lama digunakan 

dalam dunia teater. Jarak yang sengaja diciptakan untuk 

https://sangmuhajir.wordpress.com/2015/09/10/daftar-tempat-wisata-di-mojokerto-jawa-timur/
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memisahkan pemain dan penonton ini dapat digunakan 

untuk menyajikan cerita seperti apa adanya. Aktor dapat 

bermain dengan leluasa seolah-olah tidak ada penonton 

yang hadir melihatnya. Pemisahan ini dapat membantu 

efek artistik yang dinginkan terutama dalam gaya realisme 

yang menghendaki lakon seolah-olah benar-benar terjadi 

dalam kehidupan nyata. 

 

Gambar 71 : Layout Panggung Proscenium; sumber: 
http://nolteater.blogspot.co.id/2013/07/v-behaviorurldefaultvmlo_18.html 

Jarak antara penonton dan panggung adalah jarak yang 

dapat dimanfaatkan untuk menciptakan gambaran kreatif 

pemangungan. Semua yang ada di atas panggung dapat 

disajikan secara sempurna seolah-olah gambar nyata. 

Tata cahaya yang memproduksi sinar dapat dihadirkan 

dengan tanpa terlihat oleh penonton dimana posisi lampu 

berada. Intinya semua yang di atas panggung dapat 

diciptakan untuk mengelabui pandangan penonton dan 

mengarahkan mereka pada pemikiran bahwa apa yang 

http://nolteater.blogspot.co.id/2013/07/v-behaviorurldefaultvmlo_18.html
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terjadi di atas pentas adalah kenyataan. Pesona inilah 

yang membuat penggunaan panggung proscenium 

bertahan sampai sekarang. 

 Arena 

Panggung arena adalah panggung yang penontonnya 

melingkar atau duduk mengelilingi panggung. Penonton 

sangat dekat  sekali dengan pemain. Agar semua pemain 

dapat terlihat dari setiap sisi maka penggunaan set dekor 

berupa bangunan tertutup vertikal tidak diperbolehkan 

karena dapat menghalangi pandangan penonton. Karena 

bentuknya yang dikelilingi oleh penonton, maka penata 

panggung dituntut kreativitasnya untuk mewujudkan set 

dekor. Segala perabot yang digunakan dalam panggung 

arena harus benar-benar dipertimbangkan dan dicermati 

secara hati-hati baik bentuk, ukuran, dan penempatannya. 

Semua ditata agar enak dipandang dari berbagai sisi. 

panggun arena sering menjadi pilihan utama bagi teater 

tradisional. Kedekatan jarak antara pemain dan penonton 

dimanfaatkan untuk melakukan komunikasi langsung di 

tengah-tengah pementasan yang menjadi ciri khas teater 

tersebut. Aspek kedekatan inilah yang dieksplorasi untuk 

menimbulkan daya tarik penonton. Kemungkinan 

berkomunikasi secara langsung atau bahkan bermain di 

tengah-tengah penonton ini menjadi tantangan kreatif bagi 

teater modern. Banyak usaha yang dilakukan untuk 
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mendekatkan pertunjukan dengan penonton, salah 

satunya adalah penggunaan panggung arena. Beberapa 

pengembangan desain dari teater arena melingkar 

dilakukan sehingga bentuk teater arena menjadi 

bermacammacam. 

 

 

Gambar 72 : Contoh Layout Panggung Arena; sumber: 
http://nolteater.blogspot.co.id/2013/07/v-behaviorurldefaultvmlo_18.html 

5.2.2. Bagian Bagian Panggung 

Panggung teater modern memiliki bagian-bagian atau 

ruangruang yang secara mendasar dibagi menjadi tiga, yaitu 

bagian panggung, auditorium (tempat penonton), dan ruang 

depan. Bagian yang paling kompleks dan memiliki fungsi artistik 

pendukung pertunjukan adalah bagian panggung. Masing-

masing memiliki fungsinya sendiri. Seorang penata panggung 

harus mengenal bagian-bagian panggung secara mendetil. 
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Gambar 73 : Contoh Layout Bagian Panggung; sumber: 
http://nolteater.blogspot.co.id/2013/07/v-behaviorurldefaultvmlo_18.html 

 2A Border. Pembatas yang terbuat dari kain. Dapat 

dinaikkan dan diturunkan. Fungsinya untuk memberikan 

batasan area permaianan yang digunakan. 

 B Backdrop. Layar paling belakang. Kain yang dapat 

digulung atau diturun-naikkan dan membentuk latar 

belakang panggung. 

 C Batten. Disebut juga kakuan. Perlengkapan panggung 

yang dapat digunakan untuk meletakkan atau 

menggantung benda dan dapat dipindahkan secara 

fleksibel. 

 D Penutup/flies. Bagian atas rumah panggung yang dapat 

digunakan untuk menggantung set dekor serta menangani 

peralatan tata cahaya. 

                                            
2 Santosa, Eko dkk, 2008, Seni Teater Jilid 2 untuk SMK, Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen 
Pendidikan Nasional, h. 387 – 395. 

http://nolteater.blogspot.co.id/2013/07/v-behaviorurldefaultvmlo_18.html
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 E Rumah panggung (stage house). Seluruh ruang 

panggung yang meliputi latar dan area untuk tampil 

 F Catwalk (jalan sempit). Permukaan, papan atau 

jembatan yang dibuat di atas panggung yang dapat 

menghubungkan sisi satu ke sisi lain sehingga 

memudahkan pekerja dalam memasang dan menata 

peralatan. 

 G Tirai besi. Satu tirai khsusus yang dibuat dari logam 

untuk memisahkan bagian panggung dan kursi penonton. 

Digunakan bila terjadi kebakaran di atas panggung. Tirai 

ini diturunkan sehingga api tidak menjalar keluar dan 

penonton bisa segera dievakuasi. 

 H Latar panggung atas. Bagian latar paling belakang yang 

biasanya digunakan untuk memperluas area pementasan 

dengan meletakkan gambar perspektif. 

 I Sayap (side wing). Bagian kanan dan kiri panggung yang 

tersembunyi dari penonton, biasanya digunakan para 

aktor menunggu giliran sesaat sebelum tampil. 

 J Layar panggung. Tirai kain yang memisahkan panggung 

dan ruang penonton. Digunakan (dibuka) untuk menandai 

dimulainya pertunjukan. Ditutup untuk mengakhiri 

pertunjukan. 

 Digunakan juga dalam waktu jeda penataan set dekor 

antara babak satu dengan lainnya. 
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 K Trap jungkit. Area permainan atau panggung yang 

biasanya bisa dibuka dan ditutup untuk keluar-masuk 

pemain dari bawah panggung. 

 L Tangga. Digunakan untuk naik ke bagian atas panggung 

secara cepat. Tangga lain, biasanya diletakkan di 

belakang atau samping panggung sebelah luar. 

 M Apron. Daerah yang terletak di depan layar atau persis 

di depan bingkai proscenium. 

 N Bawah panggung. Digunakan untuk menyimpan 

peralatan set. Terkadang di bagian bawah ini juga terdapat 

kamar ganti pemain. 

 O Panggung. Tempat pertunjukan dilangsungkan. 

 P Orchestra Pit. Tempat para musisi orkestra bermain. 

Dalam beberapa panggung proscenium, orchestra pit 

tidak disediakan. 

 Q FOH (Front Of House) Bar. Baris lampu yang dipasang 

di atas penonton. Digunakan untuk lampu spot. 

 R Langit-langit akustik. Terbuat dari bahan yang dapat 

memproyeksikan suara dan tidak menghasilkan gema. 

 S Ruang pengendali. Ruang untuk mengendalikan cahaya 

dan suara (sound system). 

 T Bar. Tempat menjual makan dan minum untuk penonton 

selama menunggu pertunjukan dimulai. 

 U Foyer. Ruang tunggu penonton sebelum pertunjukan 

dimulai atau saat istirahat. 
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 V Tangga. Digunakan untuk naik dan turun dari ruang 

lantai satu ke ruang lantai lain. 

 W Auditorium (house). Ruang tempat duduk penonton di 

panggung proscenium. Istilah auditorium sering juga 

digunakan sebagai pengganti panggung proscenium itu 

sendiri. 

 X Ruang ganti pemain. Ruang ini bisa juga terletak di 

bagian bawah belakang panggung. 

 

5.2.3. Aspek Akustik 

Berikut merupakan kriteria dalam menentukan standar 

kenyamanan akustik: 

 

Gambar 74 : Tabel Kriteria Bising; sumber: Kumpulan Bahan Kuliah PTSB 6, 

2011 
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3Tingkat bising latar belakang maksimum yang diperbolehkan/ 

direkomendasikan dinyatakan dalam garis lengkung kriteria 

bising bilangan NC (Noise Criterion) 

    

  

Gambar 75 : Contoh tabel Standar Kebisingan; sumber : Frick, Heinz. Antonius 
Ardiyanto & AMS Darmawan. (2008). Ilmu Fisika Bangunan. Kanisius. Yogyakarta. 

 

 

 

 

                                            
3 Frick, Heinz. Antonius Ardiyanto & AMS Darmawan. (2008). Ilmu Fisika Bangunan. Kanisius. 
Yogyakarta. 
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Berdasarkan jenis bunyi yang dikeluarkan pada sebuah ruangan maka 

bentuk bunyi dapat dibagi sebagai berikut: 

 

Gambar 76 : Pembagian Bentuk pantulan bunyi; sumber: www.google.com 

 

Berdasarkan (Sarwono, Joko. 2013. “Formasi Elemen Akustik Dalam 

Ruang”. Bandung) 

Ruang Konser Akustik/Philharmonik: hindari pemakaian elemen 

penyerap, maksimalkan penggunaan pemantul dan penyebar pada 

seluruh bagian permukaan. 

Ruang Auditorium: Dinding depan pemantul atau penyebar, Dinding 

samping kombinasi pemantul – penyerap atau penyebar – penyerap, 

Dinding Belakang penyerap atau penyebar, langit-langit penyebar atau 

penyerap, dengan elemen pemantul di area atas panggung, lantai 

bebas. Bila menggunakan sound system, harus diperhatikan type dan 

posisi pemasangan.4 

                                            
4 “Fomasi Elemen Akustik Dalam Ruang” https://duniaakustik.wordpress.com/about-2/ 

http://www.google.com/
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Oleh karena itu pemilihan jenis material sangat penting dalam 

perencanaan. 

Berikut merupakan jenis material: 

 Bahan penyerap suara (absorber), permukaan material terbuat 

untuk menyerap energi bunyi yang datang. Contoh foam, 

glasswool. 

 Bahan pemantul suara (reflektor), permukaan material terbuat 

memiliki sifat memantulkan energi bunyi yang datang. Contoh 

keramik, gypsum board, marmer, beton. 

 Bahan penyebar suara (diffuser), permukaan material tidak rata 

secara akustik dan berfungsi untuk menyebarkan energi bunyi 

yang datang. Contoh BAD panel, QRD diffuser. 

Suara yang tidak dikehendaki dan sering muncul dalam suatu ruangan 

adalah dengung yang diakibatkan oleh suara-suara pantulan. Salah satu 

gangguan yang harus dikendalikan adalah pengendalian waktu 

dengung. Waktu dengung adalah RT = Reverberation Time. Rumus 

waktu dengung : 

RT = 0.16 x V / A 

Diketahui :  

RT = Waktu Dengung Dalam Detik 

V = Volume ruang (m3), 

A = Total Luas penyerapan di dalam ruang (m2) 
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5.2.4. Aspek Spasial 

Standar Penerimaan Spasial merupakan bentuk / besaran ruang 

yang dibutuhkan manusia untuk melakukan suatu kegiatan di 

dalam bangunan. 

 Tata Letak Tribun Penonton 
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Gambar 77 : Garis Bebas Pandang Penonton; sumber: Bahan Kuliah PTSB 
6, 2011 

Selain bentuk dan ukuran kebutuhan ruang, kenyamanan spasial 

penonton teater tergantung pada jarak pandang dan kebebasan 

pandang yang disediakan. Untuk dapat melihat detail / mimik 

pemain dengan cukup jelas, jarak kursi penonton terjauh tidak 

dapat lebih dari ±23m. Tata letak kursi penonton yang baik adalah 

tidak menghalangi kebebasan pandang penonton yang duduk di 

belakangnya.  
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LAMPIRAN 

 

Standar penerimaan Akustik: 

 

Berikut merupakan daftar bahan material beserta frekuensi penyerapan dan 

pemantulannya: 
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Tabel 32 : Tabel koefisien material absorbsi Sumber : Introduction to Architectural Science, 304-305 
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