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BAB VII. LANDASAN PERANCANGAN 

7.1. Landasan Perancangan Tata Ruang Bangunan Galeri Seni 

Mural 

Tata ruang bangunan galeri mural ini menggunakan konsep serial vision 

yang telah diungkapkan pada teori, yang mana serial vision ini membantu tata 

ruang menjadi menarik pada tiap sudut ruangnya. Pada konsep ini tiap sudut ruang 

pada galeri ditonjolkan vocal pointnya, sehingga kesan pada tiap ruang langsung 

tertangkap oleh pengguna galeri. Konsep tata ruang pada galeri ini menggunakan 

mural sebagai vocal point yang ditunjukkan ditiap sudut ruangan. Mural yang 

sebagai vocal point akan memiliki dimensi dan material yang berbeda dengan 

mural yang dijadikan pameran.  

Tata ruang pada galeri mural ini menggunakan organisasi linier agar tiap 

ruang selalu terhubung dan membantu serial vision tercipta. Tata ruang pada 

galeri seni mural ini juga berdasarkan lingkungan sekitarnya, jika suasana 

bangunan disebelahnya memiliki ketenangan maka ruang pada galeri yang berada 

dekat dengan bangunan sebelahnya juga memiliki sifat yang sedikit tenang. 

Seperti peletakan ruang pengelola galeri yang didekatkan dengan bangunan hotel 

dan teater purawisata yang berada disebelah timur tapak.  

Penataan ruang pamer outdor menggunakan modul 20 meter, yang mana 

disetiap 20 meter akan diberi perubahan irama, tinggi dan tekstur permukaan serta 

diberi mural yang sebagai vocal point tiap sudut ruangan agar tercipta tatanan 

ruang yang hidup dan tidak membosankan. 
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7.2. Landasan Perancangan Bentuk Galeri Seni Mural 

Konsep bentuk galeri ini berdasarkan ekspresi mural yang simbolik, 

sehingga bentuk ruang dalam dan ruang luar galeri ini akan menyimbolkan 

karakter mural. Ekpresi simbolik tersebut akan mengkontraskan bangunan galeri 

ini dengan bangunan yang ada disekitarnya, sehingga orang-orang langsung 

paham jika galeri ini berisi mural. Simbolik pada mural yaitu hal yang 

melambangkan jati diri dari mural. Hal yang melambang jatidiri dari mural ini yaitu 

dinding atau media luas lainnya, sehingga pada galeri ini akan memiliki banyak 

dinding besar yang berada diluar dan berada didalam ruangan.  

 Nilai-nilai tradisi yang tumbuh disekitarnya dapat diterapkan pada bentuk 

ruang dalam galeri mural ini. Tradisi seperti adanya teras pada bangunan-

bangunan disekitarnya, maka teras ini dapat diterapkan pada ruang dalam galeri 

mural ini agar bangunan galeri ini masih dapat diterima oleh sekitarnya. 

 Konsep ruang terbuka juga diterapkan pada ruang pamer dan ruang 

workshop karena menyimbolkan makna mural yang berasal dijalanan yang 

terbuka dan bebas. 

 

7.3. Landasan Perancangan Struktur Galeri Seni Mural 

Konsep struktur pada galeri ini akan menggunakan struktur bentang lebar 

yang space frame agar ruang dalam galeri bebas dari kolom dan peletakan 

dinding-dinding mural didalam juga akan lebih bebas tidak terganggu peletakan 

kolom. Konsep ini diambil juga karena ekspresi makna mural yang bebas. 

Struktur space frame yang memiliki sifat yang dinamis yang mana dapat mudah 

dibentuk sesuai yang diinginkan, seperti ekspresi makna mural yang dinamis. 
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Struktur bentang lebar yang digunakan pada galeri ini akan 

membutuhkan pondasi tiang pancang karena struktur tanah pada tapak 

mendukung untuk pondasi tersebut. Jumlah lantai untuk bangunan galeri ini 

sekitar 1-2 lantai. 

 

7.4. Landasan Perancangan Bahan Bangunan Galeri Seni Mural 

Bahan untuk bangunan galeri ini untuk bagian atap menggunakan atap 

sirap kayu dan dak beton. Atap sirap kayu untuk bagian ruang pengelola dan 

loading dock, sedangkan dak beton untuk bagian ruang pamer indoor, storage dan 

infront office. Atap kayu dipilih agar ramah terhadap lingkungan sekitarnya dan dak 

beton dipilih agar simbolik dari mural tetap terlihat. Dak beton ini dapat dijadikan 

media mural juga, sehingga dak beton merupakan pelingkup yang tepat untuk 

galeri seni mural ini. 

 Pelingkup bangunan ini menggunakan dinding bata merah pasangan 

dengan plester dan dinding beton. Pemilihan pelingkup tersebut agar dapat 

dijadikan media mural juga, sehingga konsep bangunan yang melambangkan 

mural langsung tertangkap orang yang melihatnya. 

 

7.5. Landasan Perancangan Wajah Bangunan Galeri Seni Mural 

Wajah bangunan galeri seni mural ini menggunakan teori kontras agar 

ekpresi mural langsung terlihat pada luar. Ekpresi mural yang akan diletakkan di 

wajah bangunan berupa lukisan mural di bagian bidang vertikal bangunan.  

Gambar 7 1 Struktur Space Frame 
Sumber : Google-Gambar 
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7.6. Landasan Perancangan Tata Ruang Tapak Galeri Seni Mural 

Konsep penataan ruang pada tapak melihat kondisi yang berada 

disekitarnya sehingga bangunan galeri ini tidak mengganggu bangunan yang 

berada disebelah-sebelahnya. Penataan zona privasi seperti ruang pengelola dan 

storage diletakkan dekat dengan bangunan hotel dan teater purawisata yang 

memiliki suasana tenang. Ruangan pada zona publik dan semi pubik diletakkan 

dekat dengan jalan raya, karena keramaian pada ruang zona publik dan semi 

publik tersalurkan ke jalan raya. 

 

7.7. Landasan Perancangan Utilitas Bangunan Galeri Seni Mural 

Konsep utilitas yang mendukung teori perancangan ini yaitu kpnsep 

pencahyaan. Pencahayaan yang digunakan pada galeri mural ini yaitu 

pencahayaan buatan. Pencahayaan buatan ini akan menunjukkan ekspresi makna 

mural dengan lampu LED spotlight yang downlight dan uplight. Pencahayaan 

dengan sistem fokus dan menyorot ke mural akan memberi kesan tersendiri pada 

mural. Penggunaan lampu downlight digunakan di ruang pamer indoor karena 

didalam dapat dipasang rel untuk lampu spotlight sehingga lampu spotlight 

tersebut dapat fleksible digeser-geserkan. Penggunaan lampu uplight pada ruang 

pamer outdoor membantu memberi kesan pada mural tanpa harus digantung pada 

rel.  

 

 

 

 

 

Gambar 7 2 Gambaran Pameran dengan Lampu Downlight 
Sumber : id.pinterest.com-gallery 


