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BAB V 

KAJIAN TEORI 

5.1 Kajian Teori Penekanan / Tema Desain 

 Tema yang dipergunakan untuk sanggar pelatihan seni tari balet 

ini adalah arsitektur kontemporer, yang melatarbelakangi pemilihan 

tema arsitektur kontemporer dikarenakan bahwa seni tari balet ini 

sudah berlangsung lama, hingga pada era saat ini.  

Walaupun seni tari balet berasal dari eropa kuno bukan berarti 

bangunan tari balet harus bergaya eropa kuno, sedangkan seni tari 

balet sendiri sudah berasal lama yaitu tahun 1661 dan berlangsung 

hingga saat ini. Atribut dan busana yang dikenakan pun sudah 

berkembang dari tahun 1661 hingga saat ini. Yang mendasari pemilihan 

tema kontemporer ini bahwa bangunan sanggar ini akan menarik 

masyarakat untuk berlatih di sanggar ini sehingga sebagaimana 

mungkin bangunan ini dapat menarik masyarakat yaitu dengan 

pemilihan tema kontemporer ini dikarenakan tema kontemporer sendiri 

adalah gaya atau style tentang kekinian sehingga tentunya akan 

menarik masyarakat dengan gaya yang saat ini sedang berlangsung. 

Seperti pada bangunan pelatihan balet La Escuela National de Danza 

yang dibangun tahun 1996 di Meksiko dengan desain yang modern 

tidak menampilkan ornamen ataupun tampilan bangunan klasik dan 

lebih menampilakn struktur bangunan 
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Gambar 5. 1 Eksterior La Escuela National de Danza 
Sumber : 

https://produccionespasionporladanza.files.wordpress.com/2015/03/11015486_48044248

5442982_1611786815_n.jpg, diakses 31 Agustus 2017, pukul 12.00 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. 2 Eksterior La Escuela National de Danza 
Sumber : 

https://c1.staticflickr.com/7/6090/6035683853_91d5bd839d_b.jpg, 

diakses 31 Agustus 2017, pukul 12.00 

 

 

 

 

 

https://produccionespasionporladanza.files.wordpress.com/2015/03/11015486_480442485442982_1611786815_n.jpg
https://produccionespasionporladanza.files.wordpress.com/2015/03/11015486_480442485442982_1611786815_n.jpg
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Skema pemilihan tema arsitektur kontemporer : 

Gambar 5. 3 Skema Pemilihan Tema Arsitektur Kontemporer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Analisa Pribadi 

5.1.1 Interpretasi dan Elaborasi Penekanan Desain 

• Sejarah Arsitektur Kontemporer 

Menurut Hibelseimer (1964) dalam bukunya “Contemporary 

Architecture : Its Roots and Trends”, arsitektur kontemporer 

didasari dengan perubahan yang berakar dari revolusi di Inggris. 

Dengan adanya revolusi tersebut mengakibatkan munculnya 

tipologi bangunan baru yang sebelumnya belum pernah ada seperti 
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adanya tipologi gudang, pabrik dan yang lainnya. Revolusi industri 

pun mengakibatkan adanya material dan teknik yang baru didalam 

arsitektur. Arsitektur kontemporer muncul karena adanya 

kebutuhan akan gaya baru pada masa tersebut yang kemudian 

terus berkembang ke era art dan craft, yaitu situasi masyarakat 

yang jenuh terhadap fabrikasi dan melakukan gerakan sosial 

craftmanship. Arsitektur kontemporer kemudian berlanjut ke era 

perkembangan seni, seperti kubisme, futurisme, dan neoplastisme. 

Arsitektur kontemporer semakin lama semakin berkembang sesuai 

dengan keadaan dunia yang tidak ingin terpaku pada arsitektur – 

arsitektur klasik lagi. 

• Pengertian Arsitektur Kontemporer  

Kontemporer berasal dari kata “co” yang berarti bersama dan 

“tempo” yang berarti waktu sehingga pengertian kontemporer 

berarti pada waktu yang sama, pada masa kini. Arsitektur 

kontemporer sendiri berarti arsitektur yang dibuat pada masa itu. 

Arsitektur kontemporer berarti waktu yang berubah-ubah dan 

bersifat present atau sedang digemari. 

Definisi arsitektur kontemporer menurut para ahli : 

- Cerver, Fransisco Asensio. “The World of Contemporary 

Architecture” (2005) 

Arsitektur kontemporer adalah gaya arsitektur dengan tujuan 

memamerkan atau mendemonstrasikan kualitas tertentu 
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terutama dari segi kemajuan teknologi, kebebasan dalam 

mengekspresikan suatu gaya arsitektur, dan menciptakan suatu 

keadaan yang nyata- terpisah dari suatu komunitas yang tidak 

seragam 

- Y. Sumalyo. “Arsitektur Modern Akhir Abad XIX dan Abad XX” 

(1996)  

Kontemporer adalah bentuk-bentuk aliran arsitektur yang tidak 

dapat dikelompokan dalam suatu aliran arsitektur, ataupun 

sebaliknya berbagai arsitektur tercakup dan termasuk di dalam 

arsitektur kontemporer 

- L Hilberseimer. “Contemporary Architectur : It Roots and Trends” 

(1964) 

Arsitektur kontemporer adalah suatu gaya aliran arsitektur pada 

zamannya atau kekinian yang memiliki ciri kebebasan 

berekspresi, keinginan untuk mendemonstrasikan atau 

menampilkan sesuatu yang berbeda dan merupakan aliran baru 

ataupun penggabungan dari beberapa aliran arsitektur 

- Jenks, Charles. “The New Paradigm in Architecture : The 

Language of Post Modernism”. (2002) 

Arsitektur kontemporer memiliki karakter geometri dengan pola-

pola yang melengkung, berkerut, melintir, blob, lipatan, atau 

menyebar. 
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• Perkembangan Arsitektur Kontemporer 

 Schimbeck, E.“Gagasan, Bentuk, dan Arsitektur : Prinsip-Prinsip 

Perancangan dalam Arsitektur Kontemporer” (1988) menyatakan 

bahwa arsitektur kontemporer berkembang dari pemikiran bahwa 

arsitektur harus mampu memperoleh sasaran dan pemecahan 

bagi arsitektur hari esok dan saat ini. Charles Jenks seorang 

kritikus arsitektur memperkenalkan metode perancangan untuk 

mengembangkan arsitektur yaitu arsitektur ‘bersandi ganda’ 

(double coded), teori inilah yang menjadi awal mula arsitektur 

kontemporer, dimana gagasan ini bergantung pada banyak faktor 

yang mempengaruhi periode tertentu. 

• Ciri Arsitektur Kontemporer 

 Menurut Fransisco Asensio dalam bukunya “The World of 

Contemporary Architecture XX” (2000). Indikasi sebuah arsitektur 

disebut sebagai arsitektur kontemporer meliputi 3 aspek yaitu : 

- Ekspresi bangunan yang bersifat subjektif 

- Kontras dengan lingkungan sekitar 

- Bentuk sederhana namun bersifat kuat 

Ciri yang lain dari arsitektur kontemporer adalah : 

Faktor Bahan: 

- Menggunakan bahan yang saat ini sedang tren atau 

berkembang dan terkesan artificial (buatan atau fabrikasi) 
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Faktor Warna : 

- Lebih didominasi oleh satu warna 

- Menggunakan warna-warna monokromatik 

Faktor Bentuk : 

- Mengolah bentuk geometris 

- Cenderung mencolok dari lingkungan sekitar 

- Personal dan ekspresi yang subjektif 

- Mempergunakan teknologi 

• Prinsip Arsitektur Kontemporer  

Prinsip arsitektur kontemporer menurut Ogin Schimberk : 

- Bangunan yang kokoh 

- Gubahan yang ekspresif dan dinamis 

- Konsep ruang terkesan terbuka 

- Harmonisasi ruangan yang menyatu dengan ruang luar 

- Memiliki fasad transparan 

- Kenyamanan Hakiki 

- Eksplorasi elemen lanskap area yang berstruktur 

• Alasan menggunakan tema arsitektur kontemporer: 

1. Dikarenakan pertimbangan bahwa walaupun tari balet bersifat 

klasik bukan berarti wadah untuk menampungnya harus 

bergaya klasik. 
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2. Untuk menarik masyarakat dengan bangunan yang unik dan 

berkualitas serta kekinian sehingga tidak ragu untuk berlatih 

balet di sanggar pelatihan seni tari balet ini 

3. Alokasi tapak berada di daerah tengah kota dan merupakan 

jalan utama yang sering dilewati masyarakat diharapkan 

dapat menjadi iconic pada kota daerah sekitar lokasi dan 

iconic pada kota Semarang 

5.1.2 Studi Preseden 

• Museum Tsunami Aceh  

Karya : Ridwan Kamil 

Lokasi : Aceh, Indonesia 

Museum Tsunami Aceh yang didirikan pada tahun 2009 adalah 

sebuah museum untuk mengenang peristiwa tsunami yang terjadi 

di Aceh pada 26 Desember 2004 silam. Bangunan ini menyerupai 

sebuah kapal yang memiliki cerbong besar ditengah bangunan 

serta penggunaan material kaca pada eksterior bangunan dan 

ditutup oleh secondary skin, yang merupakan salah satu ciri khasi 

dari arsitektur kontemporer. 

Prinsip arsitektur kontemporer menurut Schimberk dalam 

bangunan museum tsunami Aceh : 
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1. Bangunan kokoh 

Terlihat pada eksterior bangunan memberikan kesan kokoh dan 

seperti bentuk kapal 

 

 

 

 

 

Gambar 5. 4 Eksterior Museum Tsunami Aceh  
Sumber : http://forum.detik.com/showthread.php?p=31695724, diakses 

31 Agustus 2017, pukul 12.00 
 

2. Gubahan yang ekspresif dan dinamis 

Gubahan massa tidak kaku dan berbentuk oval melingkar serta 

berbentuk menyerupai kapal 

3. Konsep ruang terkesan terbuka 

Pada lantai dasar bangunan ini terbuka sebagai ruang komunal 

sehingga dapat menyatu dengan ruang luar  

 

 

 

 

Gambar 5. 5 Eksterior Museum Tsunami Aceh  
Sumber : http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbaceh/wp-

content/uploads/sites/27/2014/02/MUSEUM-TSUNAMI-ACEH.jpg, 
diakses 31 Agustus 2017, pukul 12.00 

 
 
 
 

http://forum.detik.com/showthread.php?p=31695724
http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbaceh/wp-content/uploads/sites/27/2014/02/MUSEUM-TSUNAMI-ACEH.jpg
http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbaceh/wp-content/uploads/sites/27/2014/02/MUSEUM-TSUNAMI-ACEH.jpg
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4. Harmonisasi ruangan yang menyatu dengan ruang luar 

Pada bagian lantai dasar bangunan terdapat jembatan yang di 

bawahnya terdapat air sehingga memberikan kesan berada di 

alam terbuka. 

 

 

 

 

 

Gambar 5. 6 Interior Museum Tsunami Aceh 
Sumber : https://travellersid.files.wordpress.com/2012/08/museum-

tsunami-aceh-7-banda-aceh-nanggroe-aceh-darussalam-

indonesia1.jpg, diakses 31 Agustus 2017, pukul 12.00 

 

5. Memiliki fasad transparan 

Museum tsunami ini menggunakan fasad dari kaca yang 

kemudian diberi secondary skin guna memperhatikan iklim 

Indonesia yaitu iklim tropis 

 

 

 

 

 

Gambar 5. 7 Fasad Kaca Pada Bangunan Museum Tsunami Aceh 
Sumber : http://www.acehkita.com/wp-content/uploads/2015/12/91.jpg, 

diakses 31 Agustus 2017, pukul 12.00 
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6. Kenyamanan Hakiki 

Pintu masuk menggunakan ramp sehingga memberikan 

kenyaman bagi kaum difabel, menonjolkan permukaan beton 

sehingga memberikan kesan kejujuran. 

 

 

 

 

Gambar 5. 8 Ramp pada Museum Tsunami Aceh 
Sumber : http://majalahasri.com/wp-content/uploads/2016/04/aceh1.jpg, 

diakses 31 Agustus 2017, pukul 14.00 

 

7. Eksplorasi elemen lanskap area yang berstruktur 

Mengoptimalkan lanskap dengan penggunaan vegetasi, pada 

bagian atap menggunakan roof garden yang dipergunakan 

sebagai ruang komunal 

 

 

 

 

 

Gambar 5. 9 Pengoptimalan Lanskap dan Roof Garden pada 
Museum Tsunami Aceh 

Sumber : https://limbarup.files.wordpress.com/2016/07/6469d-
museumtsunamiaceh2.jpg, diakses 31 Agustus 2017, pukul 

14.00 

 
 
 
 

http://majalahasri.com/wp-content/uploads/2016/04/aceh1.jpg
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• Guangzhou Opera House 

Karya : Zaha Hadid 

Lokasi : Guangzhou, China 

Guangzhou Opera House merupakan hasil perancangan 

parametrik yang mewakili dua buah batu kerikil yang terkikis oleh 

erosi air sungai pearl river dimana sungai ini terletak tepat di 

samping site. Kedua massa bangunan pada Guangzhou Opera 

House berfungsi sebagai gedung pentas dan auditorium utama 

dan yang lainnya berfungsi sebagai hall multifungsi. 

Bentuk bangunan ini menggunakan struktur rangka beton dan 

kaca berlapis rangka baja, dan berdiri diatas lahan yang berkontur 

di tepi sungai dengan penerapan konsep menyatu dengan alam. 

Pada area ruang luar dan ruang utama (auditorium), cahaya 

matahari menenmbus lapisan-lapisan kaca dengan rangka baja 

berbentuk segitiga yang memberikan bentuk pada bangunan. 

Cahaya matahari yang masuk tersebut menerangi area bangunan 

sehingga menghemat energi dan merupakan salah satu 

keunggulan bangunan ini. 

- Bangunan yang kokoh 

Bangunan pada Guangzhou Opera ini memberikan kesan 

kokoh dengan tampilah struktur baja pada kaca yang terlihat 

dan material rangka beton yang dipergunakan pada eskterior 

bangunan. 
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Gambar 5. 10 Eksterior Guangzhou Opera House 
Sumber : https://static01.nyt.com/images/2011/07/06/arts/Hadid/Hadid-

jumbo.jpg, diakses 31 Agustus 2017, pukul 14.00      
                                                  

- Gubahan yang ekspresif dan dinamis 

Gubahan masa mewakili dua buah batu kerikil yang terkikis 

oleh erosi air sungai pearl river dimana sungai ini terletak tepat 

di samping site. Bentuk lekukan pada setiap sudut dibuat tidak 

lancip sehingga memberi kesan dinamis 

 
 

 

 

 

 

Gambar 5. 11 Eksterior Guangzhou Opera House 
Sumber : 

http://www.huftonandcrow.com/images/uploads/ZH_Opera_House_001.j
pg, diakses 31 Agustus 2017, pukul 14.00      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://static01.nyt.com/images/2011/07/06/arts/Hadid/Hadid-jumbo.jpg
https://static01.nyt.com/images/2011/07/06/arts/Hadid/Hadid-jumbo.jpg
http://www.huftonandcrow.com/images/uploads/ZH_Opera_House_001.jpg
http://www.huftonandcrow.com/images/uploads/ZH_Opera_House_001.jpg
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- Konsep ruang terkesan terbuka  

Konsep ruang pada Guangzhou Opera ini terkesan terbuka 

karena bangunan ini berdiri di atas air sehingga terlihat 

menyatu dengan alam. 

 

 

 

 

Gambar 5. 12 Eksterior Guangzhou Opera House 
Sumber : 

http://www.foreignercn.com/yellowpages/attachments/photo/month_1211/121
12619083d2a4b0d7fa6c43c.jpg, diakses 31 Agustus 2017, pukul 14.00 

 

- Harmonisasi ruangan yang menyatu dengan ruang luar 

Pemberian eksterior kaca sehingga transparan terhadap ruang 

luar memberikan kesan menyatu dan menembus dengan ruang 

luar.  

 

 

 

 

 

Gambar 5. 13 Eksterior Guangzhou Opera House 
Sumber : 

https://i.pinimg.com/originals/31/4d/4c/314d4c1b587868deaec0697d856b

85cd.jpg, diakses 31 Agustus 2017, pukul 14.00 

 

 

http://www.foreignercn.com/yellowpages/attachments/photo/month_1211/12112619083d2a4b0d7fa6c43c.jpg
http://www.foreignercn.com/yellowpages/attachments/photo/month_1211/12112619083d2a4b0d7fa6c43c.jpg
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- Memiliki fasad transparan 

Sebagian besar fasad bangunan pada Guangzhou Opera House 

menggunakan kaca dengan rangka baja 

- Kenyamanan Hakiki 

Guangzhou Opera House sangat memperhatikan kaum difabel 

dengan diberinya akses masuk dan akses didalam bangunan 

menggunakan ramp sehingga memberikan kenyamanan bagi 

kaum difabel. 

 

 

 

 

 

Gambar 5. 14 Ramp pada Eksterior Guangzhou Opera House 
Sumber : https://www.designboom.com/cms/images/erica/----

guangzhou/guangzhou07.jpg, diakses 31 Agustus 2017, pukul 14.15 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. 15 Ramp pada Interior Guangzhou Opera House  
Sumber : https://www.designboom.com/cms/images/erica/----

guangzhou/guangzhou01.jpg, diakses 31 Agustus 2017, pukul 14.15 
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- Eksplorasi elemen lanskap area yang berstruktur 

Lanskap ruang luar dibentuk sedemikian rupa dengan lekukan-

lekukan sehingga menyatu dengan bangunan dengan demikian 

terlihat bahwa elemen lanskap menyatu dengan bangunan. 

 

 

 

 

 

Gambar 5. 16 Eksterior dan Lanskap Guangzhou Opera House 
Sumber : 

https://i.pinimg.com/originals/15/2d/8e/152d8e27f5f9c292aee01fc5329
f382c.jpg, diakses 31 Agustus 2017, pukul 14.15 

 

5.1.1. Kemungkinan Implementasi Teori Penekanan Desain 

Berdasarkan teori-teori tentang arsitektur kontemporer, hal-hal yang 

akan diterapkan pada bangunan sanggar pelatihan seni tari balet ini: 

• Penerapan eksterior bangunan yang kokoh dengan 

menggunakan bahan yang saat ini sedang tren atau 

berkembang dan terkesan artificial serta menggunakan teknologi  

• Gubahan bersifat ekspresif dan dinamis yaitu dengan mengolah 

bentuk geometris dan cenderung mencolok dari lingkungan 

sekitar 

• Konsep ruang terkesan terbuka dengan permainan bukaan pada 

kaca. 

• Harmonisasi ruang yang menyatu dengan ruang luar  

https://i.pinimg.com/originals/15/2d/8e/152d8e27f5f9c292aee01fc5329f382c.jpg
https://i.pinimg.com/originals/15/2d/8e/152d8e27f5f9c292aee01fc5329f382c.jpg


240 
 

• Kenyamanan hakiki dengan memperhatikan pengguna sanggar 

yang tidak hanya orang dewasa melainkan anak-anak sehingga 

ketinggian anak tangga serta keamanan desain bangunan harus 

diperhatikan, serta memperhatikan kaum difabel. 

• Eksplorasi elemen lanskap area yang berstruktur, dengan 

mendesain lanskap bangunan sehingga terlihat menyatu dengan 

bentuk bangunan, serta mengoptimalkan vegetasi pada 

banguan dikarenakan sanggar ini akan di bangun di Indonesia 

tepatnya di Semarang dengan iklim tropis. 

• Penekanan warna menggunakan warna monokromatik dan 

didominasi oleh satu warna 

5.2 Kajian Teori Permasalahan Dominan / Fokus Kajian 

5.2.1 Uraian Interpretasi dan elaborasi teori Permasalahan Dominan 

Permasalahan dominan pada sanggar pelatihan seni tari balet ini 

terletak pada kenyamanan spasial para penari di studio tari dan di 

general rehearsal room. Kenyamanan spasial adalah kenyamanan 

ruang yang dapat diartikan pula dengan kemudahan pergerakan 

individu. Kenyamanan spasial sendiri berkaitan dengan luas dan 

bentuk ruang. Permasalahan dominan pada projek ini adalah 

bagaimana agar ruangan studio tari dan general rehearsal room dapat 

menampung aktivitas penari yang cukup besar terutama apabila 

melakukan lompatan, split dan gerakan arasbeque serta gerakan 

berputar. 
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Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyelesaian 

permasalahan aspek kenyamanan spasial penari : 

- Menganalisa seluruh gerakan tari balet yang kemudian diambil 

yang terbesar sebagai luasan manusia didalam studio. 

Analisa dimensi gerakan tari balet : 

Tabel 5. 1 Analisa Dimensi Gerak Tari Balet 
Gerakan  Dimensi Gerak 

Pile  1m 

Arasbeque  2m 

Battement Tedu 1,5m 

Port the Bars 1,5m 

Piroutte 1,75m 

First Position Children Classes : 0,5m 
Anak usia 7-11 : 0,75m 
Dewasa : 1m 

Second Position Children Classes : 1m 
Anak usia 7-11 : 1,5m 
Dewasa : 1,75m 

Third Position  Children Classes : 0,8m 
Anak usia 7-11 : 1m 
Dewasa : 1,2m 

Fourth Position Children Classes : 0,5m 
Anak usia 7-11 : 0,75m 
Dewasa : 1m 

Fifth Position  Children Classes : 0,4m 
Anak usia 7-11 : 0,6m 
Dewasa : 0,8m 

Sumber : Analisa Pribadi 

- Menganalisa formasi penggunaan bare yang dilakukan untuk tahap 

grade 1 dst, dimana perhitungan space ruang gerak tari dihitung 

berdasarkan gerakan port de bras dikarenakan gerakan inilah yang 

memakan banyak space ruang gerak. Dimensi gerak 150cm 

dengan jarak agar tidak bertabrakan 50cm 

- Memberikan space sebesar 80cm sehingga tidak terjadi tubrukan 

antar penari. Menurut Panero, Julius dalam bukunya “Dimensi 

Manusia dan Ruang Interior” hal 251 jarak antar penari berkisar 
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antara 81,3cm – 94cm, sedangkan dimensi penari berkisar antara 

176,4cm 199,3cm. 

 

 

 

 

Gambar 5. 17 Jarak Minimal untuk Pelatihan 
Sumber : Dimensi Manusia dan Ruang Interior hal 251 

 

- Menganalisa formasi yang biasa dipergunakan dalam pelatihan 

ataupun pertunjukan  

- Menganalisa ketinggian studio dan ketinggian panggung dari 

panggung hingga plafond yaitu minimal 3,80m, dikarenakan apabila 

melakukan gerakan melompat dapat lebih leluasa, terutama pada 

penari pria (danseur) yang lebih banyak melakukan gerakan 

melompat tinggi dan mengangkat balerina. Menurut Menurut 

Panero, Julius dalam bukunya “Dimensi Manusia dan Ruang 

Interior” hal 251 ketinggian lompatan penari pria setinggi 365,8cm 
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Gambar 5. 18 Ketinggian Lompatan Penari 

Sumber : Dimensi Manusia dan Ruang Interior hal 251 

 

- Menganalisa bentuk ruang yang sesuai untuk pelatihan balet. 

- Kenyamanan lantai pada para penari 

Para penari balet sering kali melakukan gerakan pointe dan juga 

gerakan melompat dan berputar sehingga sangat rawan cedera. 

Oleh karena itu dipergunakan lantai sprung floor dimana lantai 

sprung floor adalah lantai yang berpegas dengan lapisan bawah 

lantai adalah busa padat yang berguna untuk menahan getaran dan 

goncangan apabila penari melompat. Serta karena penari sering 

melakukan gerakan pointe dan berputar maka akan rawan 

terpeleset oleh karena itu dipergunakan penutup lantai parket yang 

kemudian dilapisi oleh vinyl sehingga tidak licin dan juga tidak 

keras. 

- Kenyamanan warna cat dinding pada para penari 

Warna cat dinding tidak boleh mencolok sehingga tidak menganggu 

pengelihatan penari apabila sedang berlatih menggunakan cermin. 
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- Pemberian 2 jenis barre yang satu dengan ketinggian rendah untuk 

anak-anak dan yang kedua dengan ketinggian optimal untuk orang 

dewasa. Barre untuk anak-anak children classes serta anak usia 

12-14 tahun ketinggian dari permukaan lantai sebesar 0,8m dengan 

diameter 32mm yang kedua untuk orang dewasa 1m dengan 

diameter 45mm untuk dewasa, dengan jarak minimum dari dinding 

sebesar 250mm 

5.2.2 Studi Preseden 

a. Royal Balet School 

Studio Royal Balet School sudah memperhatikan aspek spasial 

pada para penari dengan berstandar internasional. Studio pada 

Royal Balet School berjumlah 6 buah studio, serta pemberian 2 

barre untuk dewasa dan anak-anak 

Beberapa ukuran studio pada Royal Balet School : 

Tabel 5. 2 Ukuran Studio pada Royal Balet School 
Studio  Ukuran (m) Luas (m2) 

Linden Studio Theater (general 
rehearsal room) 

23,4m x 14,8m 346m2 

De Valois Studio 15m x 14,2m 213m2 

Dowell / Sibley Studio 12,8m x 12,3m 157m2 

Princess Margaret Studio  15m x 14,9m 224m2 

Djanogly Studio 14,3m x 12,8m 183m2 

Merle Park Studio 10m x 5,1m 51m2 

Sumber: https://www.royalballetschool.org.uk/information/venue-hire/, diakses 
24 Agustus 2017 pukul 09.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.royalballetschool.org.uk/information/venue-hire/
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Gambar 5. 19 Linden Studio Theatre 
Sumber : https://www.royalballetschool.org.uk/information/venue-hire/linden-

studio-theatre/, diakses 24 Agustus 2017 pukul 09.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5. 20 De Valois Studio 
Sumber : https://www.royalballetschool.org.uk/information/venue-hire/the-de-

valois-studio/, diakses 24 Agustus 2017 pukul 09.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. 21 Djagnogly Studio 
Sumber : https://www.royalballetschool.org.uk/information/venue-hire/the-

djanogly-studio/, diakses 24 Agustus 2017 pukul 09.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5. 22 Dowell Sibley Studio 
Sumber : https://www.royalballetschool.org.uk/information/venue-hire/the-

dowell-sibley-studio/, diakses 24 Agustus 2017 pukul 09.00 

https://www.royalballetschool.org.uk/information/venue-hire/linden-studio-theatre/
https://www.royalballetschool.org.uk/information/venue-hire/linden-studio-theatre/
https://www.royalballetschool.org.uk/information/venue-hire/the-de-valois-studio/
https://www.royalballetschool.org.uk/information/venue-hire/the-de-valois-studio/
https://www.royalballetschool.org.uk/information/venue-hire/the-djanogly-studio/
https://www.royalballetschool.org.uk/information/venue-hire/the-djanogly-studio/
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Gambar 5. 23 Princess Margaret Studio 
Sumber : https://www.royalballetschool.org.uk/information/venue-

hire/the-princess-margaret-studio/, diakses 24 Agustus 2017 pukul 09.00 

 
 

b. Royal Academy of Dance  

Studio Royal Academy of Dance sudah memperhatikan aspek 

spasial pada para penari dengan berstandar internasional. Studio 

pada Royal Academy of Dance berjumlah 7 buah studio, serta 

pemberian 2 barre untuk dewasa dan anak-anak. 

Beberapa ukuran studio pada Royal Academy of Dance: 

Tabel 5. 3 Ukuran Studio Royal Academy of Dance 
Studio  Ukuran (m) Luas (m2) Kapasitas  

Genee (general 
rehearsal room) 

13,4m x 14,6m 195,64m2 30 + 100 
kursi 

Ashton 11,6m x 15,2m 176,32m2 30 

De Valois  11,6m x 16,7m 193,72m2 30 

Karsavina 11,9m x 10m 119m2 25 

Espinosa 11,9m x 10m 119m2 25 

Benesh 6,4m x 14,6m 93,44m2 20 

Bedells 6,4m x 14,6m 93,44m2 20 

Sumber : https://www.rad.org.uk/, diakses 24 Agustus 2017 pukul 09.00 
 

 

 

 

 

 

Gambar 5. 24 Genee Studio 
Sumber : https://www.rad.org.uk/more/facilities, diakses 24 Agustus 2017 

pukul 09.00 
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Gambar 5. 25 Benesh Studio 
Sumber : https://www.rad.org.uk/more/facilities, diakses 24 Agustus 

2017 pukul 09.00 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. 26 De Valois 
Sumber : https://www.rad.org.uk/more/facilities, diakses 24 Agustus 2017 

pukul 09.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5. 27 Karsavina 

Sumber : https://www.rad.org.uk/more/facilities, diakses 24 

Agustus 2017 pukul 09.00 
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c. Namarina 

Studio Namarina sudah memperhatikan aspek spasial dan 

ketinggian plafond untuk kenyamanan spasial penari, serta 

pemberian 2 barre untuk dewasa dan anak-anak  

Studio Namarina berjumlah 3 dengan ukuran : 

Studio 1 berukuran 9m x 6m 

Studio 2 berukuran 9m x 9m 

 

 

 

 

 

 
                           Gambar 5. 28 Studio 2 Namarina Pusat  

 Sumber : http://www.namarina.org, 
diakses 4 Agustus  2017, pukul :14.00 

 

Studio 3 berukuran 25m x 9m  

 

 

 

 

 

Gambar 5. 29 Studio 3 Namarina Pusat  
Sumber : http://www.namarina.org, diakses 4 Agustus  2017, 

pukul :14.00 

 

http://www.namarina.org/
http://www.namarina.org/
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5.2.3. Kemungkinan penerapan Teori permasalahan dominan 

- Dimensi gerak 1 penari sebesar 2m dengan jarak antar penari 

sebesar 80cm 

- Ketinggian studio 3,80m sehingga memberikan kenyamanan 

dan kebebasan para penari untuk melakukan gerakan 

- Bentuk ruang studio tari berbentuk persegi ataupun persegi 

panjang sehingga memudahkan dan memberi kenyamanan 

pada para penari, karena bentuk persegi sendiri memungkinkan 

keluasan yang lebih dibanding dengan bentuk lingkaran atau 

oval. 

- Penggunaan lantai sprung floor dengan parket yang dilapisi oleh 

vinyl sehingga memberikan keamanan bagi penari untuk 

terhindar dari cedera. 

- Warna cat dinding yang tidak mencolok seperti warna putih, krem 

atau warna pastel 

- Memberikan 2 jenis barre untuk anak-anak dan dewasa, 

sehingga memberikan kenyamanan pelatihan bagi anak-anak 

maupun dewasa. 

 

 

 

 


