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BAB III  
PEMROGRAMAN ARSITEKTUR 

 

A. Analisa Fungsi Bangunan 

1. Studi Preseden  

a. Taman Krida Budaya Malang 

Preseden bangunan yang di pilih sebagai acuan projek gedung 

pertunjukan wayang kulit pada kawasan sentra kerajinan tangan di 

yogyakarta adalah Taman krida budaya malang. Taman krida budaya 

malang ini mempunyai fasilitas pertunjukan sosial yang berada di kota 

Malang. Terdiri dari kompleks bangunan dengan luas lahan 17.050 m 

Masa utama adalah pendopo besar yang mengakomodasi kegiata 

sosial budaya Kota Malang. 

 

 

1) Lokasi  

lokasi taman krida budaya malang berada di jl. Soekarno-Hatta 

Malang. Letak geografis Taman Krida Budaya Malang Kaitanya 

dengan lingkugan sekita terdeskripsikan sebagai berikut : 

Gambar 3. 1. Facade Taman Krida Budaya Malang 

Sumber : Google  2019 
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utara   = jl.Soekarno-Hatta, jalan alternatif penghubung alur 

surabaya- malang. 

Selatan  = lahan kosong, yang dikelilingi oleh lingkungan 

perumahan 

Timu   = kompleks kantor pemasaran perumahan Griyashanta 

Barat  = kompleks ruko Taman Niaga Malang. Kompleks 

perdagangan 

2) Fungsi  

Fungsi yang diwadahi di dalam Taman Krida Budaya Malang 

ini ada empat fungsi, antaranya adalah: 

1. Pagelaran seni tradisional berkala 

2. Pameran temporer dan karnaval 

3. Resepsi dan acara-acara seremonial 

4. Rapat dan pertemuan budaya 

3) Fasilitas dan Aktivitas 

Terdapat berbagai macam fasilitas dan aktivitas yang ada di 

Taman Krida Budaya Malang. Fasilitas yang ada di sesuaikan dengan 

fungsi kegiatan yang terdapat disana antara lain kegiatan rutin yang 

sudah ada maupun sebagai wadah acara-acara masyarakat kota 

Malang. Fasilitas-fasilitas yang ada pada Taman Krida budaya Malang 

ini antara lain dapat di jabarkan sebagai berikut : 

Aktivitas yang cenderung berlangsung diluar dari kegiatan 

yang direncanakan pada Taman Krida Budaya Malanh Aktivitas 

perdagangan. Namun kegiatan tersebut berlangsug di bahu jalan 

trotoar Taman Krida sedinri. Bahkan diwaktu-waktu tertentu, kegiatan 

pameran seringkali mengambil salah satu ruas jalan sehingga arus lalu 
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lintas 2 arah harus diarahkan pad satu jalur saja yang mengakibatkan 

kemacetan jalan. Tentunya sangat disayangkan dengan adanya 

kondisi tersebut. 

b. Perkumpulan Seni Budaya dan Gedung Cagar Budaya (Sobokarti) 

1) Lokasi 

 Nama : Perkumpulan Seni Budaya Dan Gedung Cagar Budaya 

(Sobokartti) 

 Lokasi : jl. Dr. Cipto, Kebonagung Semarang Timur., Kota 

Semarang, Jawa Tengah 50123 

 Pendiri : pembentukan volkskundtvereeneging Sobokartti di 

Semarang digagas oleh beberapa tokoh kebudayaan di awal 

abad ke 20. Antara lain pangeran prangwadana dan Ir. Thomas 

karsten, seorang arsitek dan perencana kota yang mempunyai 

perhatian besar terhadap budaya jawa. Kegiatan-kegiatan 

yang saat ini diselenggarakan di Gedung Sobokartti adalah: 

 Kursus pedhalangan  

 Kursus pranatacara 

 Kursus membatik latihan tari 

 Latihan karawitan 

 Pentas rutin pedhalangan 

2) Kondisi Lokasi, Tapak, Bangunan 

 Merupakan salah satu tempat Perkumpulan Seni Budaya 

dan Gedung Cagar Budaya Sobokartti di kota Semarang. 

 Berada di lokasi yang berdekatan dengan berbagai fasilitas 

perkantoran, perdagangan, dan jasa. 
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 Kondisi bangunan Perkumpulan Seni Budaya Dan Gedung 

Cagar Budaya (Sobokartti) ini masih dalam keadaan baik 

dengan warna khas jawa nya. 

 

Gambar 3. 2. Facade bangunan Sobokarti 

Sumber : Dokumentasi pribadi, 2019 

 

 Kondisi likungan bangunan Sobokartti tidak terlalu rindang 

walaupun terdapat beberapa vegatasi dan pada area parkir 

motor dan mobil menggunakan perkerasan. 

 

Gambar 3. 3. Parkiran bangunan Sobokartti 

Sumber : Dokumentasi pribadi, 2019 

 

3) Fitur-Fitur Penting Dalam Bangunan dan Tapak 

Sobokartti sendiri memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai 

tempat kursus pedhalangan, kursus pranatacara, kursus 

membatik, latihan tari, latihan karawitan dan pentas rutin 
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pedhalangan yang sering di adakan pada minggu malam yang 

berdurasi sekitar 4 jam. 

Setiap malam Sabtu Legi digelar wayang kulit oleh dhalang-

dhalang yunior (dari segi pengalaman), diawali dengan klenengan 

dan tari oleh pserta kursus Sobokartti. Selain itu saat ini setiap 

Sabtu sore 16.00 – 18.00 diadakan workshop pembuatan wayang 

slomot. 

Di tengah era globalisasi, Sobokartti sebagai lembaga berupaya 

menjaga eksistensinya dalam melestarikan budaya jawa. Pada 

bulan Desmber 2018 lalu merupakan hari jadinya Soboratti yang 

ke-87 tahun, usia ini menjadi penanda bahwa sobokartti telah 

berhasil melewati berbagai tantangan. 

Tabel: 3.1 daftar kegiatan 

No. Hari Kegiatan  Waktu Keterangan Pelatih 

1 Minggu Tari  
Panata cara 
Karawitan  

09:00-11:30 wib 
15:30-17:00 wib 
20:00-23:00 wib 

Tari anak-anak 
Kursus 

INTI 

Ida Nuryanti 
F.X Rudjito 

Suradji 

2 Senin  Karawitan 
Tari 

Karawitan 

13:00-15:00 wib 
15:30-18:00 wib 
20:00-23:00 wib 

SMP 6 
k.G.T 
Dasar 

Sutikno 
Ida Nuryanti 

Surat 

3 Selasa  Karawitan 
Karawitan 
Karawitan 

Tari  
Karawitan  

08:00-11:00 wib 
11:00-13:00 wib 
13:00-17:00 wib 
16:00-18:00 wib 
20:00-23:00 wib 

IKIP PGRI 
IKIP PGRI 
IKIP PGRI 

K.G.T 
Kursus 

Suradji 
Surat 

Suradji 
Ida Nuryanti 
F.X Rudjito 

4 Rabu  Karawitan 
Karawitan 

Tari 
Karawitan 

13:00-15:00 wib 
16:00-18:00 wib 
18:00-20:00 wib 
20:00-23:00 wib 

SMP 6 
Anak-anak 
IKIP PGRI 

INTI 

Sutikno 
Surat 

Ida Nuryanti 
Suratji 
Surat 

5 Kamis Karawitan 
Karawitan 

08:00-10:00 wib 
16:00-18:00 wib 

IKIP PGRI 
IKIP PGRI 

Surat  
Surat  

6 Jumat  Karawitan 
Karawitan 
Karawitan 
Karawitan 

08:00-11:00 wib 
11:00-13:00 wib 
13:00-15:00 wib 
18:00-23:00 wib 

IKIP PGRI 
IKIP PGRI 
IKIP PGRI 

Dasar  

Suradji 
Surat  
Surat  
Surat  

7 Sabtu  Karawitan 20:00-23:00 wib Dasar Surat  

 

 
Sumber: sobokarti 
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Saat ini gedung Sobokartti menjadi salah satu tempat di kota 

Semarang yang sangat aktif dalam kegiatan kesenian. Bukan 

hanya dalam penyelenggaraan lomba –lomba kesenian, kegiatan 

kebudayaan, maupun pertunjukan kesenian rakyat. Tempat ini 

juga dipakai sebagai sanggar kesenian. Cabang kesenian yang di 

ajarkan miulai dari seni tari, seni kerawitan sampai seni 

pedalangan wayang kulit purwa. Murid-murid yang mengikurti 

kegiatan ini mencapai lebih dari seratus orang mulai dari tingkat 

anak-anak, remaja, sampai dewasa. Untuk mewadahi kegiatan 

tersebut ada beberapa fasilitas yang dimiliki oleh Sobokrtti. 

Fasilitas tersebut adalah : 

                

            

 

 
 
 
 

Gambar 3. 4. Sagar tari 

Sumber : Dokumentasi pribadi, 2019 

Gambar 3. 5. Gedung pementasan 

Sumber : Dokumentasi pribadi, 2019 
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Bangunan terutama di area pemetasan didominasi oleh 

konstruksi kayu, yang dimana atap dan ventelasi menggunala 

konstruksi kayu , pada dinding menggunakan dinding batu bata 

dan lantai menggunakan latai kerami. Penutup atap pada 

banguan ini dulu nya menggunakan atap sirap, telah melalui 

perbaikin saat ini menggunakan atap genteng. Semantara pada 

bangunan sagar tari nya juga menggunakan konstruksi kayu yang 

sama dengan gedung pemetasannya tetapi tidak memiliki dinding. 

4) Kelebihan  

Fasilitas pada gedung pemetasan sudah sanbgat lengkap 

untuk saat pemetasan, halam terbuka untuk area parkir sangat luas, 

Gambar 3. 6. Area pendaftaran  

Sumber : Dokumentasi pribadi, 2019 

 

 

Gambar 3. 7. Area penonton 

Sumber : Dokumentasi pribadi, 2019 

 

Gambar 3. 8. Parkir dan Taman 

Sumber : Dokumentasi pribadi, 2019 

Gambar 3. 9. Teater outdoor 

Sumber : Dokumentasi pribadi, 2019  
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terdapatnya vegetasi yang sangat memadai dimana lokasi tapak 

bersebelahan dengan jalan raya dan berposisi di tengah kota, memiliki 

program kegiatan yang bisa di katakan baik untuk jadi tolak ukur dalam 

pembuatan pusat perkumpulan keseniaan, sirkulasi antar ruang 

sangat jelas untuk melakukan kegiatan pemetasan/pertunjukan 

wayang kulit dan bangunan di sobokartti menggunakan penghawaan 

alami dimana memiliki ventelasi yang banyak dan sagar tari yang 

terbuka sehingga memiliki kenyamanan thermal yang baik. 

5) Kekurangan  

Meskipun sudah dipercaya oleh berbagai pihak, namum staff 

maintenance dan staff pelatihan sangat terbatas sehingga pelatihan 

yang diadakan juga terbatas baik secara kuantitas, waktu maupun 

ketersediaan perawatan fasilitas.Pada tapak terdapat rumah tinggal 

warga yang tidak miliki pagar pembatas, sehingga warga bebas 

melakukan kegiatan sehari-hari, sehingga menjadi gejala untuk 

banguna tersebut, dimana sobokartti merupak bangunan cagar 

budaya (BCB).. 

2. Kapasitas dan Karakteristik Pengguna 

a. Analisa perhitungan jumlah pelaku 

1) Penonton  

Kapasistas penonton gedung pertunjukan wayang kulit pada 

kawasan sentra kerajinan tangan di yogyakarta ditentukan 

berdasarkan: 

a) Jumlah penonton yang ideal untuk sebuah pertunjukan 

kesenian klasik ( tradisional) adalah antara 450-650 orang 

b) Disesuaikan dengan persyaratan auditif visual, seperti: 
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Jarak penonton terdepan terhadap panggung adalah 5-7 

m, Jarak penonton terjauh adalah 24 m, sedang kebutuhan 

tempat untuk tiap orang adalah 0,5𝒎𝟐 

Maka dari data diatas untuk idealnya gedung pertunjukan 

kesenian kelasik bisa menampung sekitar 450-657orang, 

sedangkan untuk gedung pertunjukan wayang kulit dari data 

survey di asumsikan maksimal penampungan sekitar ± 500 orang. 

2) Seniman  

Dari hasil survey lapangan diketahui jumlah seniman (pelaku 

seni) adalah 

a) Pelaku seni Wayang kulit 

Dalang   =1 orang 

Pembantu dalang =1 orang 

Pengrawit  =25 orang 

Sinden  = 4 orang 

Jumlah  =31 orang 

Maka di asumsikan jumlah pelaku seni (seniman) untuk 

gedung pertunjukan wayang kulit pada kawasan sentra 

kerajinan tangan di yogyakarta 31 orang. 

3) Pengelola  

Jumlah pengelola sesuai dengan tugasnya adalah: 

Pimpinan   = 1 orang 

TU dan Administrasi  = 10 orang 

Seksi pementas  = 6 orang 

Service   = 15 orang 
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Satpam   = 8 orang 

Jumlah   = 40 orang 

Jadi jumlah pengelola yang direncanakan untuk 

gedung pertunjukan wayang kulit pada kawasan sentra 

kerajinan tangan di yogyakarta adalah 39 orang. 

b. Pendekatan analisis jumlah pelaku dalam bangunan 

Jumlah pelaku pada fasilitas bangunan gedung pertunjukan 

wayang kulit pada kawasan sentra kerajinan tangan di yogyakarta 

sebagai berikut: 

Tabel 3. 1. pendekatan analisis jumlah pelaku dalam bangunan 

KATAGORI 
NAMA PELAKU JUMLAH 

PENGUNJUNG 
Ruang penerima/Hall 
Ruang informasi 
Cafetaria  
Ruang tunggu loket 
Ticket cheking 
Lavatory umum 
Ruang ibadah 

500 
4 

50 
100 

4 
45 
50 

PEMENTASAN 
Ruang audience 
Ruang rias 
Ruang latihan akhir 
Ruang tunggu giliran 
Panggung utama 

500 
20 

100 
25 
25 

PERLENGKAPAN 
Ruang operator lampu 
Ruang operator suara 
Ruang tata peralatan 
Ruang gudang alat 

3 
1 
5 
5 

PENGELOLA 
Ruang tamu 
Ruang pemimpin 
Ruang kerja staff 
Ruang rapat 
Lavatory  

8 
1 

10 
15 
20 
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PENUNJANG 
Ruang penjaga  
Ruang listrik 
Ruang pengadaan air 
Ruang perlengkapan 
(Mekanikal)l 

4 
4 
6 
6 

Sumber : analisa pribadi, 2019 

 

3. Kegiatan yang terjadi 

a. Pelaku Kegiatan 

Di dalam bangunan gedung pertunjukan wayang kulit pada 

kawasan sentra kerajinan tangan di Yogyakarta ini terdapat aktifitas yang 

terjadi, yaitu: 

Tabel 3. 2. Kegiatan 

Kegiatan 
seniman 

Bentuk Kegiatan Karakter 
Kegiatan 

Volume 
Kegiatan 

Kebutuhan 

Alat Jenis ruang 

Pengunjung/ 

penintin 

1. Parkir  
2. Mencari informasi 
3. Membeli karcis 
4. Menunggu 

pertunjukan dimulai 
5. Makan dan minum di 

kantin 
6. Melihat pementasan 

kesenian wayang 
7. Ke toilet 
8. Pulang 

Publik  Setiap ada 
acara 
pementasan 
jumlah 
penonton 
adalah sekitar 
500 orang 
 

Kursi fasilitas 
pelengkap 

Rg. 
Penonton 
Lavatory 
Rg.tunggu 
Ticketing 

Pementasan/ 
Seniman 

1. Datang/ parkir 
2. Latihan dan 

persiapan 
3. Persiapan / berhias 
4. Menunggu giliran 

tampil 
5. Persiapan panggung 
6. Tampil di atas 

panggung 
7. Kegiatan setelah 

pertunjukan 
Pulang 

Privat  Sesuai jadwal 
yang 
ditentukan 
jumlah pelaku 
seniman 
adalah 31 
orang 

Perlengkapan 
panggung 
gemelan 
Perlengkapan 
pentas 

Panggung 
Rg. Musik 
Rg. 
Persiapan 
Rg. Ganti  
Rg. Istirahat  

Pengelola 
1. Kegiatan service dan 

informasi tamu 

Semi Privat Kegiatan 
dilakukan tiap 

-  
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2. Kegiatan restoran / 
kantin 

3. Kegiatan penjualan 
tiket 

4. Kegiatan 
pemeliharaan alat 

5. Mechanical dan 
elektrikal 

6. Tata panggung dan 
auditorium 

7. Kegiatan 
penerimaan tamu 
kantor 

8. Kegiatan kebersihan 
9. keamanan 

hari walau 
tidak ada 
pertunjukan 
jumlah 
pengelola 40 
orang 

Sumber : analisa pribadi, 2019 

 

b. Kebutuhan Ruang 

Tabel 3. 3. Kebutuhan ruang utama 

Ruang utama / pementasan kesenian wayang 

i. Fasilitas untuk seniman 
1. Ruang latihan  
2. Ruang istirahat 
3. Ruang persiapan / ganti dan rias  
4. Ruang tunggu pagelaran 
5. Ruang pagelaran / stage 
6. Toilet 

ii. Fasilitas untuk penonton 1. Loket tiket 
2. Ruang tunggu 
3. Kantin 
4. Auditorium 
5. Toilet 

iii. Fasilitas untuk penunjang 
pagelaran 

1. Ruang kontrol sound system 
2. Ruang kontrol tata cahaya 
3. Ruang kontrol tata panggung 
4. Gedung peralatan gamelan 

Sumber : analisa pribadi, 2019 

 

Tabel 3. 4. Kebutuhan ruang penunjang fungsi bangunan 

Ruang penunjang fungsi bangunan 

1. Area parkir 
2. Musholla  
3. Toilet  
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4. Restoran / kantin 

Sumber : analisa pribadi, 2019 

 

Tabel 3. 5. Kebutuhan ruang pengelola 

Ruang pengelola 

1. Ruang kepala 
2. Ruang sekretaris 
3. Ruang tamu 
4. Ruang rapat 
5. Ruang bagian personalia 
6. Ruang staff administrasi 
7. Ruang istirahat karyawan 
8. Ruang arsip 
9. Ruang petugas keamanan / satpam 
10. toilet 

Sumber : analisa pribadi, 2019 

 

Tabel 3. 6. Kebutuhan ruang penunjang utilitas bangunan 

Ruang penunjang utilitas bangunan 

1. Ruang genzet 
2. Ruang kontrol sistem komunikasi 
3. Ruang AHU 
4. Ruang kontrol mechanical electrical 

Sumber : analisa pribadi, 2019 

 

c. Persyaratan Ruang 
Tabel 3. 7. Persyaratan ruang 

 
 
 
 
No  

 
 
 

Nama 
Ruang 

Aspek 

Pencahayaan Penghawaan Akustik Keamanan Kesehat
an 

 A
la

m
i 
 

B
u
a
ta

n
  

A
la

m
i 
 

B
u
a
ta

n
  

s
ta

b
il 

T
e
n
a
n
g
  

k
e
b
a
k
a
ra

n
 

S
e
k
u
ri
ta

s
  

A
la

m
i 
 

B
u
a
ta

n
  

1 Ruang 
penerima/Hall 

* * * * *  * * *  

2 Ruang 
informasi 

* * * * *  *    
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3 Cafetaria * * *  *  *    

4 Ruang tunggu 
loket 

* * *  *  *    

5 Ticket cheking       *    

6 Lavatory 
umum 

 *  * *  *    

7 Ruang ibadah * * * *  * *    

8 Ruang 
audience 

* * * *  * * *   

9 Ruang rias * * * * *  *    

10 Ruang latihan 
akhir 

* * * *  * *    

11 Ruang tunggu 
giliran 

* * * * *  *    

12 Panggung 
utama 

* * * * * * * *   

13 Ruang 
operator 
lampu 

* *  * *  *    

14 Ruang 
oeperator 
suara 

* *  * *  *    

15 Ruang tata 
peralatan 

* * *  *  *    

16 Ruang gudang 
alat 

* * *  *  * *   

17 Ruang tamu 
 

* * * * *  *    

18 Ruang 
pemimpin 

* * * *  * * *   

19 Ruang kerja 
staff 

* * * * *  *    

20 Ruang rapat * *  *  * * *   

21 Lavatory           

22 Ruang 
penjaga 
/keamanan 

* * * * *  *    

23 Ruang listrik *  *  *  * *   

24 Ruang 
pengadaan air 

*  *  *  *  * * 

25 Ruang 
perlengkapan 
(Mekanikal) 

*  *  *  *    

26 Area parkir 
 

*  *  *  * *   

27 Ruang genzet *  *  *  *    

28 Ruang kontrol 
sistem 
komunikasi 

 *  * *  *    

29 Ruang AHU *  *  *  *    
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30 Ruang kontrol 
mechanical 
electrical 

 *  * *  * *   

Sumber : analisa pribadi, 2019 

 

4. Ruang Dalam 

a. Kebutuhan ruang 

Tabel 3. 8. Kebutuhan ruang dalam (ruang utama) 

Ruang utama / pementasan kesenian wayang 

a. Fasilitas untuk seniman 1. Ruang latihan 
2. Ruang istirahat 
3. Ruang persiapan / ganti dan rias  
4. Ruang tunggu pagelaran 
5. Ruang pagelaran / stage 
6. Toilet 

b. Fasilitas untuk penonton 1. Loket tiket 
2. Ruang tunggu 
3. Kantin 
4. Auditorium 
5. Toilet 

c. Fasilitas untuk penunjang 

pagelaran 

1. Ruang kontrol sound system 
2. Ruang kontrol tata cahaya 
3. Ruang kontrol tata panggung 
4. Gedung peralatan gamelan 

Sumber : analisa pribadi, 2019 

 

Tabel 3. 9. Kebutuhan ruang dalam (ruang penunjang fungsi bangunan ) 

Ruang penunjang fungsi bangunan 

1. Musholla  
2. Toilet  
3. Restoran / kantin 

Sumber : analisa pribadi, 2019 
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Tabel 3. 10. Kebutuhan ruang dalam (ruang pengelola) 

Ruang pengelola 

1. Ruang kepala 
2. Ruang sekretaris 
3. Ruang tamu 
4. Ruang rapat 
5. Ruang bagian personalia 
6. Ruang staff administrasi 
7. Ruang istirahat karyawan 
8. Ruang arsip 
9. Ruang petugas keamanan / satpam 
10. toilet 

Sumber : analisa pribadi, 2019 

 

Tabel 3. 11. Kebutuhan ruang dalam (ruang penunjang utilitas bangunan) 

 

Ruang penunjang utilitas bangunan 

1. Ruang genzet 
2. Ruang kontrol sistem komunikasi 
3. Ruang AHU 
4. Ruang kontrol mechanical electrical 

Sumber : analisa pribadi, 2019 

 

b. Dimensi ruang 

Dalam menentukan besaran ruang yang dignakan dalam 

perancangan gedung pertunjukan wayang kulit pada kawasan sentra 

kerajinan tangan di Yogyakarta ini menggunakan beberapa standart 

literatur, tetapi ukuran standar tersebut disesuaikan kembali denga 

kebutuhan ruangan yang direncanakan. Beberapa acuan yang 

digunakan antara lain : 

1. NAD : Neufert Architects Data 

2. ASM : Asumsi 
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Tabel 3. 12. Besaran ruang pengujung 

PENGUNJUNG 

N
O 

NAMA RUANG JUMLAH 
RUANG 

KAPASIT
AS  

STANDAR SUMBER LUAS 
RUA
NG 

(𝒎𝟐) 

TOTAL LUAS (𝒎𝟐) 

1 
 

Ruang 
penerima/Hall 
 

`1 500 18 m X 8,6 m ASM 154,8 

𝒎𝟐 
154,8 𝑚2 + sirkulasi 
jalan 30% = 46,44 
154,8 + 46,44 = 

201,24 𝑚2 
 

 

2 
 

Ruang informasi 1 2 
2,5 m X 3 m 

ASM 7,5

𝒎𝟐 

7,5 + sirkulasi jalan 
30 % = 2,25 
7,5 + 2,25 = 9,75 

𝒎𝟐 

 
 

3 
Cafetaria 

1 80 18 m x 12,50 m ASM  225 

𝒎𝟐 

225 + sirkulasi jalan 
30% =67,5 
225 + 67,5 = 292,5 

𝒎𝟐 
 

 
4  Ruang tunggu loket 1 4 6 m X 2,5 m ASM  15 

𝒎𝟐 

15 + sirkulasi jalan 
30% = 4,5 

15 + 4,5 = 19,5𝒎𝟐 
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5  Ticket cheking 1 2 3 mX 2,5 m ASM 7,5 7,5 + sirkulasi jalan 
30% = 2,25 
7,5 + 2,25 = 9,75 

𝒎𝟐 
 

 
6 
 

 
Lavatory umum 

2 12 8,3 m X 5,3 m ASM 43,99 

𝒎𝟐 
43,99 𝒎𝟐 

 
 

7 Ruang ibadah 1 20 6 m X 4,7 m ASM 28,2 

𝒎𝟐 
28,2 𝒎𝟐

T O IL E T  P R IA

 

 
 

JUMLAH TOTAL 604,93 𝒎𝟐 

Sumber : analisa pribadi, 2019 



36 
 

Tabel 3. 13. Besaran ruang pementasan 

PEMENTASAN 

N
O 

NAMA RUANG JUMLAH 
RUANG 

KAPA
SITA

S  

STANDAR SUMB
ER 

LUAS 
RUANG 

(𝒎𝟐) 

TOTAL LUAS (𝒎𝟐) 

1 
 

Ruang auditoerium 1 500 27,38 m X 26,04 m ASM 712,97 𝒎𝟐 712,97 + sirkulasi 
jalan 30% =123,89 

𝒎𝟐 
712,97 + 123,89 = 

836,86 𝒎𝟐 

 
 

2 
 

 

Ruang rias 2 20  10 m X 4 m ASM 40 𝒎𝟐 40+ sirkulasi jalan 

30% = 12 𝑚2 

40+12 =52 𝑚2 

 
3 Ruang latihan akhir  100 38 m X 24 m ASM  912 𝒎𝟐 912 + sirkulasi jalan 

30% =273,6𝒎𝟐 
912 + 273,6 = 

1.185,6 𝒎𝟐 

 
 1 40 5 m X 7 m ASM 35 𝒎𝟐 



37 
 

4 
 

Ruang tunggu 
giliran 

 

35 + sirkulasi jalan 

30% = 10,5 𝒎𝟐 

35 + 10,5 = 45,5 𝒎𝟐 

JUMLAH TOTAL 2.119,96 𝒎𝟐 

Sumber : analisa pribadi, 2019 

 

 

Tabel 3. 14. Besaran ruang perlengkapan 

PERLENGKAPAN 

N
O 

NAMA RUANG JUMLAH 
RUANG 

KAPASIT
AS 

(ORANG
) 

STANDAR SUM
BER 

LUAS 
RUAN

G (𝒎𝟐) 

TOTAL LUAS 

(𝒎𝟐) 

1 
 

Ruang operator 
lampu 

1 2 2.5 m x 3 m ASM 7,5 𝒎𝟐 7,5 𝒎𝟐 

 
2 
 

Ruang operator 
suara 

1 2 2.5 m x 3 m ASM 7,5 𝒎𝟐 7,5 𝒎𝟐 

 
3 
 

Ruang tata 
peralatan 

1 5 5 m X 4 m ASM 20 𝒎𝟐 
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20 + sirkulasi 
jalan 30% = 6 

𝒎𝟐 
20 + 6 = 26 

𝒎𝟐 

4 Ruang gudang alat 1 10 5 m x 4 m ASM 20 𝒎𝟐 20 + sirkulasi 
jalan 30% = 6 

𝒎𝟐 
20 + 6 = 26 

𝒎𝟐 

 

5 
 
 

Ruang kontrol 
sistem komunikasi 
 

1 2 3 m X 2,5 m ASM 7,5 𝒎𝟐 7,5 𝒎𝟐 

 
6 Ruang Genzet 1 - 10 m X 5 m ASM 50 𝒎𝟐 50 𝒎𝟐 

 

 

JUMLAH TOTAL 124,5 𝒎𝟐 

Sumber : analisa pribadi, 2019 

Tabel 3. 15. Besaran ruang pengelola 

PENGELOLA 

N
O 

NAMA RUANG JUMLAH 
RUANG 

KAPASIT
AS 

(ORANG
) 

STANDAR SUM
BER 

LUAS 
RUANG 

(𝒎𝟐) 

TOTAL LUAS 

(𝒎𝟐) 

1 
 

Ruang tamu 1 8 2,5 m X 4,5 m ASM 11,25 𝒎𝟐 

 

11,25 𝒎𝟐 
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2 
 

Ruang pemimpin 1 3 2,5 m X 3,5 m ASM 8,75 𝒎𝟐 8,75 + 
sirkulasi jalan 
30% = 2,62 

𝒎𝟐 

8,75 + 2,62 = 

11,37 𝒎𝟐 

 
3 
 

Ruang kerja staff 1 8 7 m X 3,5 m ASM 24,5𝒎𝟐 24,5 + 
sirkulasi jalan 
30% = 7,35 

𝒎𝟐 

2,45 + 7,35 = 

9,8 𝒎𝟐 

 
 

4 Ruang rapat 1 10 5 m X 2,5 ASM 12,5𝒎𝟐 12,5 + 
sirkulasi jalan 
30%= 

3,75 𝒎𝟐 

12,5 + 3,75 = 

16,25 𝒎𝟐 

 
 

5 Lavatory 2 
 

10 8,3 m X 5,3 ASM  43,99𝒎𝟐 43,99𝒎𝟐 

 
JUMLAH TOTAL 92,66 𝒎𝟐 

Sumber : analisa pribadi, 2019 

 

 

 



40 
 

Tabel 3. 16. Besaran ruang penunjang 

PENUNJANG 

N
O 

NAMA RUANG JUMLAH 
RUANG 

KAPASIT
AS 

(ORANG
) 

STANDAR SUMBER LUAS 
RUA
NG 

(𝒎𝟐) 

TOTAL 

LUAS (𝒎𝟐) 

1 
 

Ruang penjaga 3 6 3 m X 2,5 m ASM  7,5 

𝒎𝟐 

7,5 X 
(jumlah total 
ruang) 3 = 

22,5 𝒎𝟐 

 
2 
 

Ruang listrik 1 - 3 x 2,5 ASM 7,5 

𝒎𝟐 

7,5 𝒎𝟐 

 
3 
 

Ruang pengadaan 
air 

1 - 3 x 2,5 ASM 7,5 

𝒎𝟐 

7,5 𝒎𝟐 

 
JUMLAH TOTAL 37,5 𝒎𝟐 

Sumber : analisa pribadi, 2019 

c. Sifat ruang 

Berdasarkan kebutuhan ruang yang berasal dari analisis 

pelaku dan analisis aktifitas, dapat di peroleh pendekatan kebutuhan 

ruang dengan privasi dan jenis ruang yang berada di “gedung 

pertunjukan wayang kulit pada kawasan sentra kerajinan tangan di 

yogyakarta”  sebagai berikut: 
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Tabel 3. 17. Sifat ruang 

 
Indoor  Indoor - Outdoor outdoor 

Private 
1. Ruang persiapan 

2. Ruang ganti dan 

istirahat 

3. Ruang latihan 

4. Gudang musik  

5. Ruang kontrol tata 

suara 

6. Ruang kontrol 

pencahayaan 

7. Ruang kontrol tata 

panggung 

8. Ruang istirahat 

karyawan 

9. Ruang rapat 

  

SEMI 
PUBLIK 

1. Auditoerium  

2. Kantor 

3. Musholla  

4. Ticket box 

5. Ruang satpam 

 6. Taman  

PUBLIK 
1. Hall  

2. Restoran  

 3. Area 
parkir 

Sumber : analisa pribadi, 2019 

 

d. Skala ruang 
Tabel 3. 18. Skala ruang/ luas total bangunan 

Pengunjung  

Pementasan  

Perlengkapan  

Pengelola 

Penunjang  

604,93 𝑚2 

2.119,96 𝑚2 

124,5 𝑚2 

92,66 𝑚2 

37,5 𝑚2 
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Luas total bangunan  2.979,55 𝒎𝟐 

Sumber : analisa pribadi, 2019 

 

5. Studi Ruang Khusus 

Studi ruang khusus pada bangunan ini ialah ruang 

pementasan/auditorium, sebagai mana gedung pertunjukan wayang kulit 

ini lebih berfokus pada pertunjukan/pagelaran wayang kulit, maka analisa 

pertama ialah : 

Panggung untuk gedung pertunjukan wayang kulit berbeda 

dengan gedung pertunjukan biasanya, karena standar minimal panggung 

pewayangan yaitu 8 x 8, yang dimana untuk area gamelan itu sendiri 

memiliki tinggi anatara 40 cm, sedangkan untuk panggung di area 

gawangan kelir , dalang dan pesiden tingginya kurang lebih 60 cm, dan 

sedangkan panggung kusus dalang tingginya di tambah lagi sekitar 20 cm. 

 

Gambar 3. 10. Panggung pertunjukan wayang kulit 

Sumber : Google, 2019 

 

 

 

Pada area penonton dapat di simpulkan bahwa dari data yang di 

dapat bawhwadari sudut persepsi psikologi dan sudut pandang penonton 
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atau dari tuntutan pandangan yang baik dari semua tempat duduk yaitu 

pandangan yang baik, tanpa gerakan kepala tetapi mudah menggerakan 

mata kira-kira30°, pandangan yang baik dengan sedikit gerakan kepala 

dan mudah menggerakan mata kira-kira 60° dan maksimal sudut persepsi 

( pandangan ) tanpa gerakan kepala kira-kira 110°, ini berarti pada bidang 

ini orang dapat menangkap hampir semua jalannya peristiwa.  

 

Gambar 3. 11. Panggung pertunjukan wayang kulit yang kelihatan dalangnya oleh penonton 

Sumber : google.2019 

 

Gambar 3. 12. Panggung pertunjukan wayang kulit yang hanya kelihatan bayangan wayang 
kulitnya 

Sumber : google,2019 
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Gambar 3. 13. Tempat duduk penonton dalam gedung pertunjukan yang sering digunakan pada 
zaman sekarang 

Sumber : google.2019 

 

tinggi tempat duduk terletak pada garis pandang. Konstruksi garis 

pandang berlaku untuk semua tempat duduk di ruang penonton ( tempat 

duduk di lantai bawah dan juga di balkon ). Setiap baris membutuhkan 

ketinggian pandangan secara penuh 12 cm. (Data arsitek edisi 33 jilid 2 : 

139). Jarak maksimal untuk penonton terjauh yaitu 24 m. 

 

Gambar 3. 14.ilustrasi jarak pandang penonton 

Sumber : google.2019 
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6. Struktur ruang 

a. Pengelompokan ruang 

Tabel 3. 19. Pengelompokan ruangan 

PENGUNJUNG 

Ruang penerima/Hall 
Ruang informasi 
Cafetaria  
Ruang tunggu loket 
Ticket cheking 
Lavatory umum 
Ruang ibadah 

PEMENTASAN 

Ruang audience 
Ruang rias 
Ruang latihan akhir 
Ruang tunggu giliran 
Panggung utama 

PERLENGKAPAN 

Ruang operator lampu 
Ruang oeperator suara 
Ruang tata peralatan 
Ruang gudang alat 

PENGELOLA 

Ruang tamu 
Ruang pemimpin 
Ruang kerja staff 
Ruang rapat 
Lavatory 

PENUNJANG 

Ruang penjaga  
Ruang listrik 
Ruang pengadaan air 
Ruang perlengkapan (Mekanikal) 
Area parkir 
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ME 

Ruang genzet 
Ruang kontrol sistem komunikasi  
Ruang AHU 
Ruang kontrol mechanical electrical 

Sumber : analisa pribadi, 2019 

 

b. Pola hubungan ruang 

i. Penunjang  

 

Gambar 3. 15. Pola hubungan ruang penunjang 

Sumber : analisa pribadi 2019 
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ii. Kantor pengelola  

 

 

Gambar 3. 16. Pola hubungan ruang pengelola 

Sumber : analisa pribadi 2019 

iii. Pementasan 

 

 

Gambar 3. 17. Pola hubungan ruang pementasan 

Sumber : analisa pribadi 2019 
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Keterangan : 

 

hubungan langsung 

hubungan tidak langsung 

tidak berhubungan 

c. Zonasi ruang  

Sistem zonasi bangunan Gedung pertunjukan wayang kulit 

dibagi menurut sifat/karakter fungsi ruang. Penzoningan di bagi ke 

dalam 3 kelompok : 

i. Privat  

Tingkat privasi tinggi untuk pengelola dan pihak tertentu 

yang mempunyai kaitan khusus. 

1) Ruang persiapan 

2) Ruang ganti dan istirahat 

3) Ruang latihan 

4) Gudang musik  

5) Ruang kontrol tata suara 

6) Ruang kontrol pencahayaan 

7) Ruang kontrol tata panggung 

8) Ruang istirahat karyawan 

9) Ruang rapat 

ii. Semi publik 

Tingkay privasi menengah/ masyarakat publik umum 

dapat masuk ke ruang tersebut dengan persyartan khusus. 

1) Auditoeium  

2) Kantor 

3) Musholla  

4) Ticket box 
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5) Ruang satpam 

iii. Publik 

Sifat umum / masyarakat umum dapat leluasa masuk 

ke ruag tersebut  

1) Hall  

2) Restoran 

3) Area parkir 

 

Gambar 3. 18. Zonasi 

Sumber : analisa pribadi 2019 
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d. Organisasi ruang 

 

 

Gambar 3. 19. Organisasi ruang 

Sumber : analisa pribadi 2019 

 

B. Analisa Tapak 

1. Jenis Ruang Luar 

a. Kebutuhan ruang luar 

Ruang luar yang terdapat di gedung pertunjukan wayang kulit 

itu sendiri yaitu parkiran kendaraan pengunjung dan pengelola. Parkir 

merupakan tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu 

pendek atau lama sesuai dengan kebutuhan pengendaraan. Di setiap 

bangunan akan selalu terdapat ruagng luar berupa lahan parkir untuk 

kendaraan. 
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b. Dimensi ruang luar, Sifat dan skala ruang luar 

Dari data yang sudah di peroleh di mana pengunjung dari 

gedung pertunjukan itu sendiri 500 orang pengunjung, pelaku seni 31 

orang dan pengelola gedung pertunjukan ini yaitu 40 orang, jadi total 

semua pengunjung yaitu 5071 orang secara hitungan kasar. Maka, 

perhitungan kebutuhan lahan parkirnya ialah sebagai berikut : 

1. Penonton / pengunjung 

Dari total kapisatas 500 penonton/pengunjung, penulis 

asumsikan 50% membawa sepeda motor, 40% membawa mobil, 

dan 10% naik kendaraan umum, maka : 

a) Sepeda motor 

50% dari 500 orang ialah 250 orang, jika diasumsikan 1 motor 

dapat membawa 2 orang, maka parkiran sepeda motor untuk 

penonton sebanyak 125 buah 

b) Mobil 

40% dari 500 orang ialah 200 orang, jika di asumsikan 1 mobil 

dapat memuat 5 orang penumpang, maka parkir mobil untuk 

penonton sebanyak 40 buah 

2. Pengelola  

Total pengelola adalah 40 orang, jika asumsikan manager 

membawa  mobil, maka 39 orang menggunakan motor dimana di 

asumsikan 1 motor terdapat 2 orang, jadi jumlahnya yaitu 20 buah 

motor, 

3. Pelaku seniman 

Jumlah pelaku seniman yaitu 31 orang, jika di asumsikan 

mereka semua membawa mobil, dimana 1 mobil terdiri 5 orang, 

maka parkir yang di sediakan adalah 6 buah untuk pelaku seni. 
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Jadi, total parkir untuk kendaraan mobil ialah: 47 buah, 

sedangkan untuk kendaraan bermotor  145 dan di asumsikan 

terdapat 2 buah bus untuk rombongan, jadi total luas lahan parkir 

yang dibutuhkan yaitu sebagai berikut:  

Tabel 3. 20. Luas total ruang parkir 

TOTAL 

Nama 
kendaraan  

Jumlah 
unit 
kendaraan 

standar Sumb
er  

Luas 
ruang 

Luas 
ruang 
parkir 

Mobil 
47 buah 5m x 3m  NAD 15 705 

Motor 
145 buah 2m x 1m  NAD 

 

 

4 

580 

Bus  
2 buah 15m x 4m  `NAD 60 120 

Total Luas 
1.405 

𝒎𝟐 

 

Sumber : analisa pribadi, 2019 

   Total luas lahan parkir 

Total asumsi                : 1.405 𝒎𝟐 

Sirkulasi (100%)   : 1.405 𝒎𝟐 

Total : 1.405 𝒎𝟐 + 1.405 𝒎𝟐= 2.810 
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2. Zonasi ruang luar 

 

 

Gambar 3. 20. Zonasi ruang luar 

Sumber : analisa pribadi 2019 

3. Luas lahan efektif yang digunakan untuk bangunan berdasarkan 

pada kondisi tapak dan peraturan 

a. Regulasi Desa Wukirsari Imogiri Kabupaten bantul yogyakarta 

b. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 60% 

c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) 3,0 mak 5 lanti 

d. Koefisien Daerah hijau (KDH) 30% 

Luas Kebutuhan lahan 

KDB X LUAS LAHAN = LUAS BANGUNAN TERBANGUN 

60% X LUAS LAHAN = 2.979,55 𝒎𝟐 

            LUAS LAHAN =4.965,91 𝒎𝟐 

Luas lahan yang diperoleh dari perhitungan ialah 

4.965,91𝒎𝟐dengan ketentuan sebagai berikut 

1. 2.979,55 𝒎𝟐 ialah untuk keperluan bangunan 
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C. Analisa Lingkungan Buatan 

1. Kondisi Bangunan di Lingkungan Tapak 

Kondisi bangunan yang berada di lokasi desa wukirsari bersifat 

permanen dan semi permanen.  

         

 

 

 

 

Gambar 3. 21. Rumah warga 

Sumber : Data pribadi,2019 

 

 

 

 

Gambar 3. 22. Wisata wayang 

2. 30% dari 4.965,91 𝒎𝟐  yakni 1.489,77 𝒎𝟐  ialah untuk 

Ruang Terbuka Hijau 

3. 10% dari 4.965,91 𝒎𝟐  yakni 496,59 𝒎𝟐  ialah untuk 

kebutuhan lahan parkir. Karena jumlah keperluan dan 

ketersedian lahan tidak memeneuhi, maka harus membeli 

lahan lagi untuk parkir atau memeperluas lahan tapak, 

seluas minimal 2.313,41𝒎𝟐 
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Sumber : Data pribadi, 2019 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 23. Sekolah Dasar 

Sumber : Data pribadi 

2. Jaringan Jalan dan Utilitas 

Kondisi jalan di desa Wukirsari yang berada di daerah perbukitan 

sebagian sudah beraspal, sebagian belum beraspal dan beberapa ruas 

jalan yang masih memiliki lebar jalan yang bergitu sempit sehingga 

kendaraan roda 4 masih susah untuk melewati. Untuk utilitas air dan listrik 

sendiri sudah terdapat jalur air PDAM dn jalur listrik PLN yang berada 

didalam lingkungan area atapak. Jaringan drainase lingkungan tapak 

sendiri menggunakan distem drainase tertutup. 

3. Sistem Transportasi 

Untuk akses menuju lokasi, masyarakat setempat cendurung lebih 

menggunakan transportasi pribadi karena letak desa dengan pusat kota 

yang terbilang cukup jauh, namun sebagian masyarakat menggunakan 

fasilitas pemerintah berupa angkutan umum yang beroprasi pada jam 

tertentu.  

D. Analisa Lingkungan Alami 

1. Klimatologi  

Kondisi iklim disebagian besar Desa Wukirsari termasuk tropis 

basah dengan curah hujan rata-rata 22 mm, Tahun 2014 hari hujan 
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maksimum 23 hari dan minimum 1 hari, kecepatan angin maksimum 5,92 

knots dan minimum 1,3 knots, kelembaban nisbi tertinggi 95,1 % dan 

terendah 49,2 %, sedangkan temperatur udara tertinggi 31 derajat celcius 

dan terendah 21 derajat celcius. Kondisi agroklimat tersebut menunjukkan 

bahwa iklim di wilayah Desa Wukirsari pada umumnya cocok untuk 

pengembangan sektor pertanian. 

2. Geologi, Topografi, dan hidrooseanografi 

Desa Wukirsari yang berada sekitar 5 Km arah barat Kecamatan 

Cangkringan dan 17 Km arah timur  ibukota Sleman memiliki aksesibilitas 

baik, mudah dijangkau dan terhubung dengan daerah-daerah lain di 

sekitarnya oleh jalur transportasi jalan raya. Wilayah Desa Wukirsari 

secara geografis berada di koordinat  07O38’01”LS – 07O40’20”LS dan 

110O25’58”BT – 110O27’540”BT. Dilihat dari topografi, ketinggian wilayah 

Wukirsari berada pada 500 m ketinggian dari permukaan air laut dengan 

curah hujan rata-rata 2.225 mm/tahun, serta suhu rata-rata per tahun 

adalah 19-24° C. Desa Wukirsari dilalui Sungai Gendol di sebelah timur 

dan Sungai Kuning di sebelah barat. 

Keadaan tanah Desa Wukirsari dibagian utara relatif miring 

sedangkan wilayah bagian selatan relatif datar. Ketinggian Wilayah Desa 

Wukirsari berkisar antara 450 meter sampai dengan 600  meter diatas 

permukaan laut. 

 


