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BAB VII  
LANDASAN PERANCANGAN 

 

A. Landasan Perancangan Tata Ruang Bangunan 

1. Pengaturan tata letak panggung dan penonton  

Adanya perubahan arah pandang untuk memenuhi spesifikasi  

pementasan dari pertunjukan wayang kulit yang di sajikan, perlu adanya 

penyesuain tata letak panggung dengan ruang penonton. Faktor-faktor 

yang menentukan semua itu adalah pola lay out penonton terhdapap 

panggung dang peersyaratan sudut pandang horizontal 

Dari kegiatan yang udah di kelompokan  menjadi dua kelompok, 

yaitu kegiatan penonton dan pemain. Sehingga terdapat dua zoning di 

dalam pementasan, yaitu zona pementasan yang berupa panggung dan 

zona penonton yang berupa ruang penonton. Dari keduanya tersebut 

membentuk titik temu atau hubungan pada pembukaan panggung. 

Adapun hal-hal yang sangat penting untuk menentukan 

pembukaan panggung yaitu,spesifikasi pementasan, spesifikasi 

perlengkapan dan peralatan tata panggung dan suasan yang ingin di 

ciptakan. Bentuk panggung terbagi menjadi 4 yaitu bulat,segiempat, 

segibanyak dan gabungan. 

Bentuk penonton yang sangat bergantung pada batas-batas , 

persyaratn auditif dan visual. Pola lay out penonton terhadap panggung 

ada empat macam, yaitu, satu arah, dua arah, tiga arah dan empat arah 

atau segala arah. Masing-masing pola tersebut mempunyai karakteristik 

hubungan panggung dan penpnton yang berlainan.  

Berdasarkan tuntutan penghayatan secara visual , jarak antara 

penonton terdepan dengan panggung berkisar antara 5-7 m, sedangkan 
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untuk terciptanya suasana akrab didalam pertunjukan perlu diterapkan 

jarak estetis intim yaitu antara 2-3 m. Terjadinya perbedaan jarak tersebut 

terletaknya pada kemungkinan pengaturan tata letak panggung dan ruang 

penonton. 

Hal yang berpengaruh terhadap pembukaan panggung yaitu, 

besarnya kontak visual penonton terdepan terhadap panggung dan jumlah 

penonton yang tercakup dalam zona akrab. Semangkin besar pembukaan 

panggung semakin mendukung terciptanya suasana akrab, dan semakin 

kecil pembukaan panggung akan mendukung terpenuhinya suasana 

khidmad. 

B. Landasan Perancangan Bentuk Bangunan 

Hal-hal yang mempengaruhi penampilan bangunan ditinjau dari sisi 

gunanya yaitu, bentuk bidang buka/pembukaan misalnya jendela, pintu, 

pembuakan lainya untuk sirkulasi manusia, barang udara dan untuk 

memasukan sinar matahari. Bentuk atap juga sebgai perlindungan terhadap 

hujan, angin,sinar matahari dan panas. Dari hal tersebut masih harus di 

laraskan dengan citra arsitektur vernakular kontemporer dan karakter 

kesenian wayang. Karakter kesenian wayang sangat penting untuk 

penampian bangunan yang dimana akan menjadikan gedung pertunjukan 

wayang kulit mempunyai ciri khas/khusus yang akan membedakan dengan 

gedung-gedung pertunjukan lainya, sehingga begitu orang melihat kan 

langsung mengetahui keberadaan gedung pertunjukan wayang tersebut. 

Karakter kesenian wayang sangat penting untuk bentuk bangunan 

gedung pertunjukan wayang kulit ini, akan tetapi gedung pertunjukan wayang 

kulit ini memiliki sasaran ke anak muda di abad 21 ini maka bentuk bangunan 

menggunakan citra arsitektur vernakular kontemporer yang dimana dengan 
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menggambungkan elemen lama, dalam hal ini arsitektur yang sedang 

berkembang zaman modern ini, sehingga menghasilkan arsitektur baru, 

modern, dapat diterima oleh masyarakat yang hidup dimasa kini, namun tetap 

memperhatikan ciri, nilai dan keindahan arsitektur rakyat yang sudah dikenal 

oleh masyarakat. 

C. Landasan Perancangan Struktur Bangunan 

Ruang pementasan yang menampung masa dalam  jumlah yang 

sangat besar sehingga membutuhkan luasa ruang pementasan yang sangat 

luas , serta dibutuhkan penjelasan pandangan yang tidak memiliki halangan 

dari audience ke arah panggung. Berdasarkan hal tersebut  maka ddi 

butuhkan struktur ruang yang dapat mendukung struktur bangunan berbentng 

lebar da bebaas kolom sehingga tidak mengguang pandangan penonton ke 

arah panggung. Struktur itu juga harus bisa dapat menyesuaikan dengan 

bentuk atap atu bentuk bangunan yang dikehendaki (variatif). Dari berbagai 

macam ssitem struktur bangunan bentang lebar yang ada hanay struktur 

rangka baja yang memiliki persyratan tersebut. 

Di karenakan bangunan ini merupakan bangunan bertingkat rendah 

dan dapat di rancangan moduler sehingga modul-modul struktur bisa dapat 

disesuaikan dengan besaran ruang yang ada maka biasanya struktur 

bangunan yang di gunakan yaitu sistem rigid frame (struktur rangka) yang 

dimna beban bangunan di salurkan ke tanah melalui kolom struktur. Sistem 

pondasi biasanya menggunakan pondasi footplat dengan ukuran kedalaman 

dan campuran yang di sesuikan dengan kondisi tanah setempat. 
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D. Landasan Perancangan Bahan Bangunan 

Di lihat dari pendekatan yang digunakan pada projek ini bisa di lihat 

bahwa secara umum material dan konstruksi menggunkan perapaduan antara 

nya material modern dan lokalitas. Di lihat dari pembahasan nya gedung 

pertunjukan wayang kulit biasanyya menggunakan struktur betang lebar yang 

menggunkan bahan material dari baja ringan yang merupakan meterial 

modern yang pada abad 21 sering digunakan. Untuk bahan pelafond memiliki 

banyak variasinya dimana plafond yang ingin d gunakan adalah plafond yang 

memiliki bahan yang bagus untuk memaksimal kan akustik yang baik dalam 

suatu pertunjukan. Pada bagian lantai bangunan akan lebih baik 

menggunakan lantai yang mudah di bersihkan dan tidak terciptanya lantai 

yang licin. Dimana secara garis besarnya material bahan yang digunakan ini 

adalah material yang tersedia di konteks wilayah yogyakarta. 

E.  Landasan Perancangan Wajah Bangunan 

Karakter wayang dan gaya arsitektur vernakular kontemporer menjadi 

dasar utama dalam menentukan penampilan bangunan gedung pertunjukan 

wayang kulit. Gaya arsitektur vernakular kontemporer memiliki kerakterisiknya 

sendiri yaitu dari segi vernakularnya memiliki karakteristik lokal dan 

kontekstual menggunakan material yang tersedia di lokasi, menggunakan 

tukang lokal untuk mendapatkan hasil yang optimal, program ruang 

menyesuaikan dengan kondisi di lokasi dan bentuk/keluaran tetap 

mencerminkan kebudayaan setempat sedangkan karakteristik kontemporer 

sendiri  suatu konsep yang memberikan arah,tujuan dan maksud agar 

pemahaman arsitektur  kontemporer bisa lebih terencana dan sistematis, 

gaya – gaya dalam arsitektur kontemporer sehingga memberikan pengertian 

mengenai pemahaman bentuk, cara, rupa dan sebagainya yang khusus 
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mengenai arsitektur kontemporer, dan Ide Desain merupakan gagasan awal 

dalam perancangan suatu karya.  

Dengan di dasari arsitektur vernakular kontemporer pada penampilan 

wajah bangunan akan menimbulkan kesan modern akan tetapi tidak 

meninggalkan arsitektur lokal pada penampilan bangunan itu sendiri di 

tambah lagi dengan karakter wayang yang menjadikan kan tampilan 

bangunan lebih terlihat berbeda dengan bangunan lain dan orang lain yang 

lewat atau melihat bangunan tersebut bisa tau bahwa bangunan tersebut 

merupakan bangunan gedung pertunjukan wayang kulit. 

F. Landasan Perancangan Tata Ruang Tapak 

Pada tata ruang tapak sistem sirkulasi diatur dengan adanya 

pembagian yaitu antara jalur sirkulasi untuk manusia dan jalur sirkulasi untuk 

kendaraan. Pemisahan kedua jalur tersebut dilakukan dengan cara adanya 

trotoar bagi pejalan kaki di tepi kanan-kiri jalan bagi kendaraan bermotor. 

Untuk menghindarai crossing, juga dipisahkan antara jalur (entrance) untuk 

masuk dengan jalur untuk keluar (ekstrance)  

G. Landasan Perancangan Utilitas Bangunan 

Jaring utilitas listrik mengambil sumber primer dari PLN, sedangkan 

sumber jaringan listrik sekunder dari generator. Sumber jaringan listrik 

merupakan cadangan apabila sumber listrik primer dari PLN tidak berfungsi 

sehingga kebutuhan listrik pada bangunan tidak terganggu. Jaringan 

komunikasi yang digunakan merupakan sistem komunikasi yang 

memanfaatkan jaringan dari TELKOM. Jaringan ini di mananfaatkan secara 

terpisah yaitu antara internal dan umum. 
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Jaring penghawaan pada bangunan ini menggunkan 2 macam sistem 

penghawaan yatiu, penghawaan alami dan buatan. Pada bangunan ini akan 

lebih banyak menggunakan penghawaan alami agar bisa ramah lingkungan 

dan hemat energi. Penggunaan penghawaan buatan biasanya menggunakan 

sistem AC sentral/split untuk memenuhi pengkondisian khusus pada sebuah 

ruangan. 

Jaringan air bersih pada bangunan biasanya menggunakan  jaringan 

air bersih dari PDAM, kemudian didistrubusikan ke seluruh bangunan yang 

membutuhkan distribusi air bersih yang dimana menggunakan sistem down 

feed. Sedangkan jaringan air kotor/kotoran di alirkan ke sistem pengolahan air 

kotor (water treatment) kemudian kepersiapan melalui bak kontrol, sedangkan 

kotoran (padat) dialirkan ke septic tank terlebih dahulu untuk merubah limbah 

dari bentuk pada kebentuk cair dan kemudian dialirkan melalui bak kontrol 

dan selanjutnya akan menuju ske sumur peresapan.  


