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LAMPIRAN 

 

1. Persyaratan dalam Bangunan Olahraga 

Tata Cahaya  

Tata cahaya Tingkat penerangan, pencegahan silau serta sumber cahaya 

lampu harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :  

1) Tingkat penerangan horizontal pada arena 1 m diatas permukaan lantai 

untuk ke-3 kelas, sebesar :  

(1) Untuk latihan dibutuhkan minimal 200 lux;  

(2) Untuk pertandingan dibutuhkan minimal 300 lux  

(3) Untuk pengambilan video dokumentasi dibutuhkan minimal 1000 lux  

2) Penerangan buatan dan atau penerangan alami tidak boleh menimbulkan 

penyilauan bagi para pemain;  

3) Pencegahan silau akibat matahari harus sesuai dengan SK SNI T – 05 – 

1989 – F, Departemen Pekerjaan Umum, tentang Tata Cara Penerangan 

Alami Siang hari untuk rumah dan gedung;  

4) Sumber cahaya lampu atau bukan harus diletakan dalam satu area pada 

langit-langit sedemikian rupa sehingga sudut yang terjadi antara garis yang 

menghubungkan sumber cahaya 

tersebut dengan titik terjauh dari 

arena setinggi 1,5 m garis 

horizontalnya minimal 30
0

 

5) Apabila gedung olahraga 

digunakan untuk menyelenggarakan lebih 
Gambar 

Titik Terjauh dari sumber cahaya 



xxxi 

dari satu kegiatan cabang olahraga, maka untuk masing-masing kegiatan 

harus tersedia tata lampu yang sesuai untuk kegiatan yang dimaksud;  

6) Masing-masing tata lampu harus merupakan instalasi yang terpisah, satu 

dengan lainnya;  

7) Apabila menggunakan tata cahaya buatan, harus disediakan generator set 

yang kapasitas dayanya minimum 60% dari daya terpasang, generator set 

harus dapat bekerja maksimum 10 detik pada saat setelah aliran PLN 

padam.  

 

Tata Warna  

Koefisien refleksi dan tingkat warna dari langit-langit, dinding dan lantai arena 

harus memenuhi ketentuan sebagai berikut, 

KOMPONEN  KOEFISIEN 

REFLEKSI  

TINGKAT WARNA  

Langit-Langit  

Dinding Dalam Arena  

Lantai Arena  

0.5 – 0.75  

0.4 - 0.6  

0.1 – 0.4  

Cerah  

Sedang  

Agak gelap  

 

Tata Udara  

Tata udara dapat menggunakan ventilasi alami atau ventilasi mekanis, serta 

harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:  

1) Apabila menggunakan ventilasi alami, maka harus memenuhi:  

(1)Luas bukaan minimum adalah 6 % dari luas lantai efektif;  

(2)Perletakan ventilasi alami harus diatur mengikuti pergerakan udara silang;  

2) Apabila menggunkan ventilasi buatan, maka harus memenuhi:  

(1) Volume pergantian udara minimum sebesar 10-15 m
3

/jam/orang;  

Gambar 

Tingkat Refleksi dan Warna 
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(2) Alat ventilasi buatan tidak menimbulkan kebisingan di dalam arena dan 

tempat penonton.  

 

Tata Suara  

Tingkat kebisinan lingkungan maksimal yang dijinkan adalah 25 dB  

Komponen Bangunan  

- Tribun  

Bentuk Tribu terdiri dari 2 tipe, tipe lipat dan tipe tetap. Tipe tetap bersifat untuk 

membuat tempat duduk atau fleksibilitas arena 

1) Pemisaha Tribun harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:  

(1) Pemisahan antara tribun dan arena dipergunakan pagar transparan 

dengan tingga minimal 1,00 m, dan maksimal 1,20 m;  

(2) Tribun yang berupa balkon dipergunakan pagar dengan tinggi bagian 

masif minimal 0.40 m dan tinggi keseluruhan antara 1,00 – 1,20 m;  

 

 

 

 

 

 

 

(3) Jarak antara pagar dengan tempat duduk terdepan dari tribun minimal 

1,20 m;  

 

 

Gambar 

Tribun Tipe Lipat 

Gambar 

tapTribun Tipe Tetap 

Gambar 

Ukuran Pemisahan Arena dan 

Tribun 
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2) Tribun khusus untuk penyandang cacat harus memenuhi ketentuan sebagai 

berikut:  

(1) Diletakan di bagian paling depan atau paling belakang dari tribun 

penonton;  

(2) Lebar tribun untuk kursi roda minimal 1,40 m, ditambah selasar minimal 

lebar 0,90 m.  

- Tempat duduk  

Ukuran tata letak tempat duduk adlah sebagai berikut:  

1) Ukuran tempat duduk penonton direncanakan unutk tipe A, B dan C antara 

lain:  

(1) VIP, dibutuhkan lebar minimal 0,50 m dan maksimal 0,60 m, dengan 

ukuran panjang minimal 0,80 m, dan maximal 0,90 m;  

(2) Biasa, dibutuhkan lebar minimal 0,40 m, maksimal 0,50 m, dengan 

panjang minimal 0,80 m, maksimal 0,90 m;  

2) Tata letak tempat duduk  

(1) Tata letak tempat duduk VIP, diantara 2 gang, maksimal 14 kursi, bila 

satu sisi berupa dinding maka maksimal 7 kursi;  

(2) Tata letak tempat duduk Biasa, diantara 2 gang, maksimal 16 kursi, bila 

satu sisi berupa dinding maka maksimal 8 kursi;  

(3) Setiap 8-10 deret tempat duduk terdapat koridor;  

(4) Lokasi penempatan gang harus dihindarkan terbentuknyaperempatan;  

(5) Kapasitas tempat duduk disesuaikan dengan daya tampung penonton 

dalam 1 kompartemenisasi.  
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- Tangga  

Tangga harus memenuhi ketentuan berikut:  

1) Jumlah anak tangga minimal 3 buah, maksimal 16 buah; bila anak tangga 

diambil lebih besar dari 16, harus diberi bordes dan anak tangga berikutnya 

harus berbelok terhadap anak tangga dibawahnya;  

2) Lebar tangga minimal 1,10 m, maksimal 1,80 m; bila lebar tangga diambil 

lebih besar dari 1,80 m, harus diberi pagar pemisah pada tengah bentang;  

3) Tinggi tanjakan tangga minimal diambil 15 cm, maksimal 17 cm;  

4) Lebar injakan tangga minimal diambil 28 cm, maksimal 30 cm.  

- Lantai  

Lantai harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :  

1) Lantai harus stabil, kuat dan kaku, serta tidak mengalami perubahan bentuk 

atau lendut, selama dipakai;  

2) Lantai harus mampu menerima beban kejut dan beban gravitasi minimal 

400kg/m
2; 

 

3) Permukaan lantai harus terbuat dari bahan yang bersifat elastis;  

Gambar 

Ukuran dan Tata Letak Tempat Duduk 
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4) Bila lantai menggunakan konstruksi kaku, permukaan lantai harus ditutup 

dengan lapisan elastis, lihat gambar 4 pada lampiran B;  

5) Bila lantai menggunakan konstruksi panggung, harus ada peredaran udara 

yang baik antara penutup lantai dengan lantai, lihat Gambar 5 pada lampiran 

B;  

6) Permukaan lantai harus rata tanpa ada celah sambungan;  

7) Permukaan lantai harus tidak licin;  

8) Permukaan lantai harus tidak mudah aus;  

9) Permukaan lantai harus dapat memberikan pantulan bola yang merata.  

- Dinding Arena  

Dinding arena olahraga dapat berupa dinding pengisi, dan atau dinding pemikul 

beban, serta harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:  

1) Konstruksi dinding harus kuat menahan benturan dari pemain ataupun bola;  

2) Permukaan dinding pada arena harus rata, tidak boleh ada tonjolan-tonjolan, 

dan tidak boleh kasar;  

3) Bukaan-bukaan pada dinding kecuali pintu, minimal 2 meter diatas lantai;  

4) Sampai pada ketinggian dinding 2,0 m, tidak boleh ada perubahan bidang, 

tonjolan atau bukaan yang tetap seperti pada Gambar 8;  

5) Harus dihindari adanya elemen-elemen atau garis-garis yang tidak vertikal 

atau tidak horizontal, agar tidak menyesatkan jarak, lintasan dan kecepatan  

6) bola, bagi para atlet.  
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- Pintu, penerangan dan ventilasi  

Pintu, Penerangan dan Ventilasi gedung olahraga harus memenuhi ketentuan 

sebagai berikut:  

1) Lebar bukaan pintu minimal 1,10 m;  

2) Jumlah lebar pintu dihitung atas dasar: mampu sebagai jalan ke luar untuk 

jumlah pengunjung GOR maksimal dalam waktu 3 menit, dengan 

perhitungan setiap lebar 55cm untuk 40 orang/menit;  

3) Jarak pintu satu dengan lainnya maksimal 25 m;  

4) Jarak antara pintu dengan setiap tempat duduk maksimal 18 m;  

5) Pintu harus membuka keluar, pintu dorong tidak boleh digunakan;  

6) Bukaan pintu pada bidang arena tidak boleh mempunyai sisi atau sudut 

yang tajam dan harus dipasang rata dengan permukaan dinding atau lebih 

kedalam;  

7) Letak bukaan, dan ukuran bukaan ventilasi dan atau penerangan harus 

diatur tidak menyilaukan pemain.  

- Bahan dan Struktur  

Bahan dan struktur harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:  

1) Bangunan yang didirikan di jalur gempa, struktur bangunan harus dihitung 

dan direncanakan sesuai dengan SNI 1726-1989-F tentang tata cara 

perencanaan ketahanan gempa untuk rumah dan gedung, SK SNI T-15-

1991-03 tentang Tata Cara Penghitungan Struktur Beton untuk bagunan 

gedung, pasal 3.14. ketentuan untuk perencanaan tahan gempa dan SNI 

1734-1989-F tentang tata cara perencanaan beton bertulang dan struktur 

dinding bertulang untuk rumah dan gedung;  



xxxvii 

2) Beban rencana untuk perhitungan struktur bangunan, harus mengikuti 

ketentuan SNI 1727-1989-F tentang tata cara perencanaan pembebanan 

untuk rumah dan gedung; bila struktur bangunan tersebut dari baja, maka 

ketentuan dalam SNI 1729-1989-F tentang tata cara perencanaan bangunan 

baja untuk gedung, harus diikuti;  

3) Mutu bahan bangunan yang dipakai, harus memenuhi ketentuan sebagai 

berikut:  

(1) Bahan bangunan bukan logam: SK SNI S-04-1989-F tentang Spesifikasi 

Bahan Bangunan Bagian A;  

(2) Bahan bangunan dari logam besi/baja: SK SNI S-05-1989-F tentang 

Spesifikasi Bahan Bangunan Bagian B;  

(3) Bahan bangunan dari logam bukan basi: SK SNI S-06-1989-F tentang 

Spesifikasi Bahan Bangunan Bagian C;  

(4) Bahan bangunan kayu: SKBI 4.3.53. 1987 tentang Spesifikasi Kayu Awet 

Untuk Perumahan Dan Gedung;  

(5) Pengawetan kayu: SKBI 2.3.53. 1987 tentang Panduan pengawetan kayu 

dengan cara pemulasan, pencelupan, dan rendaman;  

(6) Pengecatan kayu bangunan: SK SNI T-08-1990-F tentang Tata Cara 

Pengecatan kayu untuk rumah dan Gedung;  

(7) Bahan beton: SK SNI T-15-1990-03 tentang Tata Cara Pembuatan 

Rencana Campuran Beton Normal.  

4) Pelaksanaan mendirikan bangunan sesuai ketentuan dalam SNI 1728-1989-

F tentan Tata Cara Pelaksanaan Mendirikan Bangunan Gedung.  
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Perencanaan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.  

Pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran harus memenuhi:  

1) SNI-1735-1989-F tentang tata cara perencanaan bangunan dan lingkungan 

untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan rumah dan gedung;  

2) SNI-1736-1989-F tentang tata cara perencanaan struktur bangunan untuk 

pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan rumah dan gedung;  

3) SNI-1739-1989-F tentang metode pengujian jalar api pada permukaan 

bahan bangunan untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan 

rumah dan gedung;  

4) SNI-1740-1989-F tentang metode pengujian bakar bahan bangun untuk 

pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan rumah dan gedung;  

5) SNI-1741-1989-F tentang metode pengujian tahan api komponen struktur 

bangunan untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan rumah dan 

gedung;  

6) SNI-1745-1989-F tentang tata cara pemasangan sistem sistem Hidran untuk 

pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan rumah dan Gedung;  

7) SNI-1746-1989-F tentang metode pemasangan alat bantu evakuasi untuk 

pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan rumah dan gedung;  

8) SKBI 3.4.53.1987 tentang panduan pemasangan sistem deteksi dan alarm 

untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan rumah dan gedung;  

9) SKBI 3.4.53.1987 tentang panduan pemasangan pemadam api ringan untuk 

pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan rumah dan gedung;  
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10) SKBI 4.4.53.1987 tentang Spesifikasi Bahan Bangunan Untuk Pencegahan 

Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Rumah Dan Gedung;  

(Sumber : www.pu.go.id/uploads/services/infopublik20120329162607.pdf   Kamis 18 Septermber 2013 
04.00 ) 

 

2. Persyaratan dalam Bangunan Seni 

Sebagai wadah dari karya-karya seni kontemporer, maka sebuah art space 

dapat menjadi suatu wacana ruang yang mampu menanggapi perubahan - 

perubahan dan perkembangan seni kontemporer yang selalu penuh dengan inovasi. 

art space ini harus mampu menanggapi ide-ide kreatif dengan menuangkannya 

dalam sebuah interior. 

Art space berlaku sebagai wadah edukasi , komunikasi dan  ikut 

memfasilitasi perkembangan seni kontemporer khususnya di daerah Bandung. 

Hal ini dilakukan dengan ikut mengeksplorasi proses kreatif dan ide-ide baru dari 

seni kontemporer  tersebut.  Galeri  seni  didalam  art  Space  ini  merupakan 

ruang  netral  yang  berfungsi  untuk mempresentasikan seni kontemporer di 

dalamnya dengan menyesuaikan bentuk dan mengolah ruang hingga dapat 

merepresentasikan bentuk seni kontemporer secara tepat. 

Pada  Art Space  terdapat  isu-isu teknis yang berkenaan dengan tipologi 

antara lain adalah: 

Sirkulasi 

Sirkulasi pada bangunan harus ditata dengan baik dengan memperhatikan 

hierarki ruangan pada bangunan serta. Selain itu juga perlu diperhatikan 

pengaturan sirkulasi antara area sevis dan area sirkulasi pengunjung utama agar 
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tidak saling mengganggu. Hubungan ruang pada  

tipologi Art Space menitik beratkan pada penataan sirkulasi pergerakan pengunjung 

pada bangunan. Perancangan jalur  

sirkulasi ini harus  dapat memberikan orientasi yang jelas bagi pengunjung ketika 

berada dalam bangunan. Penataan  

hubungan antar ruang berdasarkan pada hierarki ruang-ruang utama dan ruang-

ruang pendukungnya serta sirkulasi yang  

menghubungkannya. 

Penentuan sirkulasi juga akan sangat dipengaruhi oleh runutan cerita pada 

bangunan yang ingin disampaikan pada  

pengunjung. Pada galeri, sirkulasi harus dapat mendukung dalam penyampaian 

informasi, sehingga dapat membantu  

pengunjung memahami dan mengapresiasikan karya seni yang sedang 

dipemerkan. Penataan sirkulasi ini juga akan  

membentuk suasana ketika pengunjung mengapresiasikan koleksi benda yang 

dipamerkan. Selain itu hubungan antara  

ruang dengan fungsi yang ada di dalamnya perlu diperhatikan. Beberapa prinsip 

yang dapat digunakan dalam penataan  

sikulasi pada ruang pamer: 

 

 

 

 

 
Gambar 

Alur Sirkulas Pengunjung 

Galeri 

Gambar 

Layout Denah Area Pamer 

Gambar 

Standart Alur Sirkulasi Ruang 

Pamer 
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Tata Ruang 

Pada fungsi galeri dan teater dibutuhkan disain penataan ruang yang fleksibel 

sehingga dapat dengan mudah diubah pengaturannya sesuai fungsi pameran atau 

pertunjukkan yang akan diwadahi di dalamnya. Karena konsep yang di angkat pada 

perancangan ini adalah “ruang fleksibel“ maka ruangan pada perancangan fasilitas  

ini akan  mengadaptasi bentuk-bentuk dinamis dan fleksibel dan 

mentransformasikannya dalam dimensi ruang yang  

padu. 

a.  Dengan sistem ruang yang linear dan terbuka pengunjung dapat bergerak 

dengan lancar dan dapat melakukan aktivitas didalam galeri dengan 

nyaman dan efektif tanpa merasa sesak dan sempit. sirkulasi juga menjadi 

lebih terarah dan terorganisir. 

b.  Fleksibel merupakan sifat yang merepresentasikan seni kontemporer   yang 

terus bergerak , karena itu penerapan bentuk fleksibel dalam ruang yaitu 

dengan pengimplementasian bentuk yang terus bergerak, tidak monoton 

dan luwes. Penerapan pada ruang  yaitu seperti pada ceiling, lighting , 

pola lantai, partisi display karya dan  

lainnya. 

c. Untuk menciptakan alur yang terarah, clean, dan organized, sehingga 

mempermudah pengunjung dalam memperoleh informasi dan melakukan 

aktivitas didalamnya. 

Di dalam konsep tersebut ingin ditekankan bentuk bentuk ruang yang dinamis 

namun berkesan bersih dari ornamen serta dapat menghasilkan ruang yang 

mencirikan citra kontemporer. Bentuk-bentuk ruang yang bebas dari ornamen ini 
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ditujukan agar ruangan tidak mendominasi bentuk karya koleksi yang 

dipamerkan. Ciri kontemporer itu sendiri diangkat  dalam  ruang  dengan  

menggunakan  penggabungan  bentuk-bentuk  geometris  yang  diharapkan  dapat 

menampilkan karakter ruang yang fleksibel. Bentuk geometris yang diterapkan 

pada ruang tersebut dapat dilihat dari perancangan Bandung Contemporary Art 

Space di bawah ini 

 

 

 

 

 

 

Pencahayaan 

Pada bangunan galeri membutuhkan pengaturan cahaya yang khusus 

sehingga karya seni dapat dilihat dengan nyaman oleh pengunjung. Begitu juga 

pada teater atau area pertunjukkan, dibutuhkan penataan cahaya khusus 

sehingga dapat mendukung pertunjukkan seni yang ditampilkan. 

Untuk pencahayaan khusus atau object lighting pada Art Space ditujukan pada 

objek-objek khusus seperti karya yang sedang dipamerkan, dan elemen estetis. 

Pencahayaan ini dapat bervariasi, tergantung dari kebutuhan dan efek  

pencahayaan yang diinginkan sehingga sesuai dengan kebutuhan. 

Hal  yang  perlu diperhatikan dalam sistem pencahayaan objek karya adalah 

bentu objek yang disorot , dengan kata lain dapat disesuaikan dengan sifat dari 

benda yang akan diberi pencahayaan yang terbagi menjadi : 

Gambar 

Bentuk Geometris pada Ruang yang 

mencitrakan kontemporer 
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 Pencahayaan khusus terhadap objek 2 dimensi. 

 Pencahayaan khusus pada objek 3 dimensi. 

Pencahayaan khusus harus memenuhi tujuan sebagai berikut : 

 Objek dapat dilihat dengan jelas. 

 Menampilkan objek yang disorot. 

Standar yang direkomendasikan untuk tingkat pencahayaan adalahsebagai 

berikut : 

 50 lux untuk tingkat kesensitifan tinggi. 

 150 - 200 lux untuk tingkat kesensitifan sedang. 

 300 lux untuk kesensitifan rendah. 

Sistem pencahayaan yang digunakan pada karya di galeri yang berada pada 

fasilitas Art Space ini adalah penggunaan lampu sorot yang diterapkan pada rel 

yang digantungkan ke atas ceiling. Rel-rel tersebut diatur sedemikian rupa 

sehingga dapat mengakomodasi cahaya untuk karya-karya seni pada ruang pamer. 

Dengan memakai standar tingkat lux diatas, maka penggunaan tiap lampu 

maksimum adalah 75 watt/lumen. 

Dalam merancang pencahayaan , pencahayaan pada koleksi yang 

dipamerkan ditujukan menimbulkan kenyamanan visual bagi pengunjung galeri. 

Hal ini dikarenakan dengan adanya cahaya dapat menimbulkan efek 3 dimensi 

dari koleksi terutama pada koleksi yang ingin ditonjolkan dan mudah untuk 

membaca label. Namun pemakaian yang berlebihan akan mengakibatkan 

kerusakan permanen pada koleksi, terutama untuk koleksi yang sensitif terhadap 

cahaya. Untuk mengatasinya, perlu dilakukan pengaturan dan manajemen 
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pencahayaan pada koleksi dengan lebih memperhatikan penggunaan jenis lampu 

yang dipakai. Berikut ini adalah konsep pencahayaan yang akan digunakan : 

 

a. Pencahayaan individual / khusus, ditujukan untuk benda-benda koleksi 

museum. Dengan menggunakan jenis lampu spot light yang disorotkan ke 

bagian dinding galeri, bukan ke arah karya  karena dikhawatirkan 

cahayanya dapat membuat warna menjadi pudar. Hal tersebut terutama 

untuk jenis karya lukisan, drawing dan fotografi. Pencahayaan khusus ini 

menggunakan sistem tracklight dengan penggunaan rel lampu di plafon 

untuk memudahkan dalam mengubah sorot pencahayaan. 

b. Pencahayaan general / umum, adalah system pencahayaan yang digunakan 

untuk menerangi daerah sirkulasi dengan  besaran iluminasi yang sedang. 

Kombinasi dari jenis lampu halogen dengan filter UV digabung dengan 

lampu  incandescent merupakan pencahayaan yang tepat diletakkan di 

dalam  galeri karena jangkauan nya yang luas dan sifatnya yang tidak 

merusak karya tergantung dari pemilihan lux lampu yang tepat. Untuk 

konsep pemasangan lampu dapat berupa downlight dengan tipe warm light. 

Bertujuan membuat suasana lebih hangat dan menampilkan warna yang 

baik dari karya. Fungsi dari general lighting dapat menerangi ruangan 

yang memfasilitasi kegiatan berkarya, membaca, menulis dan bekerja, dan 

beraktifitas yang membutuhkan gerak cepat. Fungsi lainn terhadap 

sirkulasi adalah menerangi jalur sirkulasi. 

c. Pencahayaan dekoratif, digunakan untuk menciptakan suasana ruang yang 

lebih dramatis dan mendukung pencapaian image ruang yang hendak 

ditampilkan. 
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Pada sistem pencahayaan pendukung tema, pencahayaan indirect menjadi 

alat bantu sign system dan elemen yang membangun citra galeri pada ruangan-

ruangan publik yang tidak bersifat memamerkan karya , seperti lobby , ruang tunggu 

/lounge, perpustakaan, cafe, dan toilet. Sistem pencahayaan pendukung tema 

dapat diterapkan pada ruang pamer, dengan syarat tidak mempengaruhi karya-

karya seni yang dipengaruhi pada ruang pamer. 

Untuk konsep pencahayaan alami ,  demi mengejar konsep optimalisasi 

dan penghematan energi  yaitu dengan menggunakan pencahayaan alami 

seoptimal mungkin agar lebih menghemat biaya operasional. Yakni dengan cara 

mempertimbangkan  organisasi  ruang  dengan  arah  matahari  dan  merancang  

bukaan  sebanyak  mungkin,  namun disamping itu tetap mempertimbangkan 

faktor keprivasian dan keamanan pegawai. Diharapkan sedikit mungkin 

pencahayaan buatan yang turut menyala pada siang hari. 

Selain itu sistem pencahayaan alami memiliki beberapa sifat yang harus 

diperhatikan :  

 

 Cahaya matahari dapat merusak beberapa benda/karya/koleksi galeri 

karena tingkat iluminasi dan komposisi spektrum cahayanya. 

 

Dilihat  dari  sifatnya,  cahaya  alami  cocok  untuk  ruangan  yang  tidak  

menyimpan  karya,  namun  membutuhkan pencahayaan sempurna dalam 

berkarya seperti studio,  perpustakaan, kantor, cafe dan tempat lain yang 

tidak menyimpan koleksi karya yang dapat rusak akibat hawa panas dari matahari. 

Kelemahan dari sifat cahaya alami dapat diatasi dengan adanya vegetasi seperti 
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pohon dan tanaman yang dapat mereduksi intensitas cahaya dan panas matahari 

serta penyeimbang oksigen untuk ruang dalam. 

 

Selain cahaya alami terdapat pencahayaan buatan. Pencahayaan buatan yang 

digunakan pada perancangan fasilitas kali ini menggunakan asumsi standar Art 

Space yaitu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsep system pencahayaan buatan dengan penggunaan track light dalam 

perancangan Bandung Contemporary Art Space dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistem Pembagian 

Pencahayaan 

Cahaya Kebawah Cahaya Kebawah 

Langsung 90-100% 0-10% 

Semi Langsung 60-90% 10-40% 

Semi Tidak Langsung 10-40% 60-90% 

Tidak Langsung 0-10% 90-100% 

Tabel 

Pembagian Pencahayaan Buatan Menurut 

Sifat Pencahayaannya 

Gambar 

Image Pencahayaan Karya Seni 2Dimensi 

dengan Track Light 
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Akustik 

Pada bangunan teater pada area pertunjukkan membutuhkan penataan 

akustik khusus sehingga dapat mendukung pertunjukkan seni yang ditampilkan. 

 

Display 

Sistem display yang digunakan terdapat dua macam yaitu sistem display dua 

dimensi : 

• Sistem display gantung berupa kawat gantungan  yang dapat di atur 

ketinggian pada dinding sesuai kebutuhan.  

Kawat direkatkan pada rel yang menempel pada tembok sehingga posisi 

kawat  sehingga kawat untuk menggantung  

karya dapat dipindahkan sesuai kebutuhan. 

•   Penggunaan panel- panel yang mudah dipindahkan. Panel-panel tersebut 

terbuat dari MDF  dengan bentuk modular. 

•  Penggunaan konsep sumbu karya , penyesuaian dimensi karya dengan 

bidang ya ditempelinya 

Sedangkan untuk sistem display karya tiga dimensi : 

•Penggunaan base untuk karya tiga dimensi dari material tripleks atau MDF, 

sehingga base dapat dibentuk sedinamis mungkin dan dipindahkan sesuai 

kebutuhan. 

• Untuk karya yang besar , menggunakan batas psikologis seperti semacam 

perekat dilantai yang  mengelilingi karya 3 dimensi tersebut. 
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•Untuk karya yang  digantung dapat menggunakan pengait baja ringan 

dengan sistem katrol yang diletakkan pada  sudut - sudut ceiling pada 

ruang pamer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemasangan karya pada sistem display juga diterapkan pada dinding masif 

dimana penerapan tersebut   menjadi 2 sistem , yaitu : 

a. Display Standar 

Pada display ini karya yang akan dipasang cukup kuat sehingga tidak 

membutuhkan pengamatan atau perlakuan khusus pada karya tersebut. 

Pemasangan karya dalam sistem ini membutuhkan jarak kurang lebih 50cm 

dari pengunjung dengan  ditandai  oleh  perbedaan  peil  lantai,  hal  ini  

diterapkan  pada  ruang  untuk  meminimalisir  kemungkinan pengunjung 

menyentuh karya yang dipajang. 

b. Display Khusus 

Karya yang dipasang pada sistem display ini dipasang pada dinding 

masif dan membutuhkan perlakuan khusus dan  

pengamanan khusus dengan alasan agar pengunjung tidak menyentuh karya 

yang dipajang samasekali. Sistem ini yaitu  

Gambar 

Sistem  kawat dan Rel serta Gantungan 

untuk Display  Dua Dimensi yang di gantung 
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dengan cara pengatisipasian jarak dan memberikan pembatas yang 

berdiri antara karya yang didisplay dan titik  

pengunjung berdiri. 

Penggunaan konsep sumbu karya yaitu dimana semua karya yang digantung 

pada dinding   dapat   disesuaikan dengan kebutuhan pameran engan 

menyesuaikan dari berbagai aspek karya tersebut seperti dimensi karya baik 

panjang, lebar maupun tinggi karya dengan mengacu pada satu titik sumbu acuan 

karya, yaitu sumbu pemasangan karya yang berupa garis imajiner dengan jarak 

165cm dari lantai.Garis sumbu karya ini sesuai dengan asumsi tinggi rata-rata 

pengunjung galeri yaitu 170cm. 

Konsep sistem display 2 dimensi dalam perancangan Bandung 

Contemporary Art Space dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: jurnal-s1.fsrd.itb.ac.id/index.php/interior/article/view/51  Kamis 18 Septermber 2013 04.15) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 

Image Pendisplayan karya seni pada area 

pamer (buatan ) dengan sistem hook 
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3. Persyaratan Teknis Fasilitas dan Aksesbilitas Kaum Difabel1 

 

Difabel merupakan istilah cacat (penyandang cacat). Istilah difabel 

memberikan perspektif berbeda dibandingkan dengan istilah penyandang cacat 

yang mempersepsikan sesuatu yang “gagal” produksi atau abnormal. Istilah difabel 

member peluang untuk memperhatikan masyarakat dengan kondisi berbeda 

sehingga istilah difabel juga mencakup orang tua(lansia), wanita hamil, dan 

kelompok lainnya yang memiliki kemampuan berbeda dengan kelompok masyarakat 

umumnya.2 

Ukuran Dasar Ruang 

Esensi : Ukuran dasar ruang tiga dimensi (panjang, lebar, tinggi) mengacu 

kepada ukuran  tubuh  manusia  dewasa,  peralatan  yang  digunakan,  dan  

ruang  yang dibutuhkan untuk mewadahi pergerakan penggunanya. 

Persyaratan : 

1.  Ukuran dasar ruang diterapkan dengan mempertimbangkan fungsi 

2.  Ukuran dasar minimum dan maksimum yang digunakan dalam pedoman 

ini dapat ditambah atau dikurangi sepanjang asas-asas aksesibilitas dapat 

tercapai. 

Jalur Pemandu 

Esensi : Jalur yang memandu penyandang cacat untuk berjalan dengan 

memanfaatkan tekstur ubin pengarah dan ubin peringatan. 

                                                           
1
 Hendra Arif K.H Lubis : Kajian Aksesibilitas Difabel Pada Ruang Publik Kota Studi Kasus : Lapangan Merdeka, 

2008 USU Repository © 2008 

2
 Mujimin WM, Dinamika Pendidikan, 2007 
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Persyaratan : 

1.  Tekstur ubin pengarah bermotif garis-garis menunjukkan arah perjalanan. 

2.  Tekstur ubin peringatan (bulat) memberi peringatan terhadap adanya 

perubahan situasi di sekitarnya/warning. 

3.  Daerah-daerah yang harus menggunakan ubin tekstur pemandu (guiding 

blocks): 

a.  Di depan jalur lalu-lintas kendaraan. 

b.  Di  depan  pintu  masuk/keluar  dari  dan  ke  tangga  atau  fasilitas 

persilangan dengan perbedaan ketinggian lantai. 

c.  Di pintu masuk/keluar pada terminal transportasi umum atau area 

penumpang. 

d.  Pada pedestrian yang menghubungkan antara jalan dan bangunan. 

e.  Pada pemandu arah dari fasilitas umum ke stasiun transportasi umum 

terdekat. 

4.  Pemasangan ubin tekstur untuk jalur pemandu pada pedestrian yang 

telah ada perlu memperhatikan tekstur dari ubin eksisting, sedemikian 

sehingga tidak terjadi kebingungan dalam membedakan tekstur ubin pengarah 

dan tekstur ubin peringatan. Untuk memberikan perbedaan warna antara ubin 

pemandu dengan ubin lainnya, maka pada ubin pemandu dapat diberi warna 

kuning atau jingga. 

Jalur Pedestrian 

Esensi : Jalur yang digunakan untuk berjalan kaki atau berkursi roda bagi 

difabel secara mandiri yang dirancang berdasarkan kebutuhan orang untuk 

bergerak aman, mudah, nyaman dan tanpa hambatan. 
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Persyaratan : 

1.  Permukaan jalan harus stabil, kuat, tahan cuaca, bertekstur halus tetapi 

tidak licin. Hindari sambungan atau gundukan pada permukaan, kalaupun 

terpaksa ada, tingginya harus tidak lebih dari 1,25 cm. 

2.  Kemiringan maksimum 2° dan pada setiap jarak 900 cm  diharuskan 

terdapat bagian yang datar minimal 120 cm. 

3.  Area  istirahat  digunakan  untuk  membantu  pengguna  jalan  difabel  

dengan menyediakan tempat duduk santai di bagian tepi 

4.  Pencahayaan berkisar antara 50 -150 lux tergantung pada intensitas 

pemakaian, tingkat bahaya dan kebutuhan keamanan. 

5.  Drainase dibuat tegak lurus dengan arah jalur dengan kedalaman 

maksimal 1,5 cm,  mudah  dibersihkan  dan  perletakan  lubang  dijauhkan  dari  

tapi  jalur pedestrian. 

6.  Lebar minimum jalur pedestrian adalah 120 cm untuk jalur searah dan 160 

cm untuk dua arah. Jalur pedestrian harus bebas dari pohon, tiang rambu-rambu, 

lubang drainase/gorong-gorong dan  benda-benda lainnya yang menghalangi. 

7. Tepi pengaman dibuat setinggi maksimal 10 cm dan lebar 15 cm sepanjang 

jalur pedestrian. 

Ramp 

Esesnsi :  Ramp  adalah  jalur  sirkulasi  yang  memiliki  bidang  

dengankemiringan tertentu, sebagai alternatif bagi orang yang tidak dapat 

menggunakan tangga. 

Persyaratan: 
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1.  Kemiringan suatu ramp di dalam bangunan tidak boleh melebihi 7°, 

perhitungan kemiringan   tersebut   tidak   termasuk   awalan   atau   akhiran   

ramp (curb ramps/landing) Sedangkan kemiringan suatu ramp yang ada di luar 

bangunan maksimum 6°. 

2.  Panjang mendatar dari satu ramp (dengan kemiringan 7°) tidak boleh lebih 

dari 900  cm.  Panjang  ramp  dengan  kemiringan  yang  lebih  rendah  dapat  

lebih panjang. 

3.  Lebar minimum dari ramp adalah 95 cm tanpa tepi pengaman, dan 

120 cm dengan tepi pengaman. Untuk ramp yang juga digunakan sekaligus untuk 

pejalan kaki dan pelayanan angkutan barang harus dipertimbangkan secara 

seksama lebarnya, sedemikian sehingga bisa dipakai untuk kedua fungsi 

tersebut, atau dilakukan pemisahan ramp dengan fungsi sendiri-sendiri. 

4.  Muka datar (bordes) pada awalan atau akhiran dari suatu ramp harus 

bebas dan datar sehingga memungkinkan sekurang-kurangnya untuk memutar 

kursi roda dengan ukuran minimum 160 cm. 

5.  Permukaan datar awalan atau akhiran suatu ramp harus memiliki tekstur 

sehingga tidak licin baik diwaktu hujan. 

6.  Lebar   tepi   pengaman   ramp/kanstin/low   curb 10   cm, dirancang   untuk 

menghalangi roda kursi roda agar tidak terperosok atau keluar dari jalur ramp. 

Apabila berbatasan langsung dengan lalu-lintas jalan umum atau persimpangan 

harus dibuat sedemikian rupa agar tidak mengganggu jalan umum. 

7.  Ramp harus diterangi dengan pencahayaan yang cukup sehingga 

membantu penggunaan ramp saat malam hari. Pencahayaan disediakan pada 

bagian-bagian ramp yang memiliki ketinggian terhadap muka tanah sekitarnya 

dan bagian-bagian yang membahayakan. 
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8. Ramp harus dilengkapi dengan pegangan rambatan (handrail) yang 

dijamin kekuatannya dengan ketinggian yang sesuai. Pegangan rambat harus 

mudah dipegang dengan ketinggian 65 - 80 cm. 

Tangga 

Esensi:   Fasilitas   bagi   pergerakan   vertikal   yang   dirancang   dengan 

mempertimbangkan ukuran dan kemiringan pijakan dan tanjakan dengan lebar 

yangmemadai. 

Persyaratan : 

1.  Harus memiliki dimensi pijakan dan tanjakan yang berukuran seragam. 

2.  Harus memiliki kemiringan tangga kurang dari 60° 

3.  Tidak terdapat tanjakan yang berlubang yang dapat membahayakan 

pengguna tangga. 

4.  Harus dilengkapi dengan pegangan rambat (handrail) minimum pada 

salah satu sisi tangga. 

5.  Pegangan rambat harus mudah dipegang dengan ketinggian 65 - 80 

cm dari lantai, bebas dari elemen konstruksi yang mengganggu, dan bagian 

ujungnya harus bulat atau dibelokkan dengan baik ke arah lantai, dinding atau 

tiang. 

6.  Pegangan rambat harus ditambah panjangnya pada bagian ujungnya 

(puncak dan bagian bawah) dengan 30 cm. 

7.  Untuk tangga yang terletak di luar bangunan, harus dirancang sehingga 

tidak ada air hujan yang menggenang pada lantainya. 
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Pintu 

Esensi : Pintu adalah bagian dari suatu tapak, bangunan atau ruang yang 

merupakan tempat untuk masuk dan keluar dan pada umumnya dilengkapi 

dengan penutup (daun pintu). 

Persyaratan : 

1.  Pintu pagar ke tapak harus mudah dibuka dan ditutup oleh difabel. 

2.  Pintu keluar/masuk utama memiliki lebar bukaan minimal 90 cm, dan 

pintu-pintu yang kurang penting memiliki lebar bukaan minimal 80 cm. 

3.  Di daaerah sekitar pintu masuk sedapat mungkin dihindari adanya 

ramp atau perbedaan ketinggian lantai. 

4.  Hindari penggunan bahan lantai yang licin di sekitar pintu 

5.  Plat tendang yang diletakkan di bagian bawah pintu diperlukan bagi 

pengguna kursi roda dan tongkat tuna netra. 

Toilet 

Esensi:  Fasilitas  sanitasi  yang  aksesibel  untuk  semua  orang(tanpa 

terkecuali penyandang cacat, orang tua dan ibu-ibu hamil) pada bangunan atau 

fasilitas umum lainnya. 

Persyaratan : 

1.  Toilet atau kamar kecil umum yang aksesibel harus dilengkapi dengan 

tampilan rambu/simbol dengan sistem cetak timbul “penyandang cacat” pada 

bagian luarnya. 

2.  Toilet atau kamar kecil umum harus memiliki ruang gerak yang cukup 

untuk masuk dan keluar pengguna kursi roda. 
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3.  Ketinggian tempat duduk kloset harus sesuai dengan ketinggian pengguna 

kursi roda sekitar (45-50 cm) 

4.  Toilet  atau  kamar  kecil  umum  harus  dilengkapi  dengan  pegangan  

rambat (handrail) yang memiliki posisi dan ketinggian disesuaikan dengan 

pengguna kursi roda dan penyandang cacat yang lain. Pegangan disarankan 

memiliki bentuk siku-siku mengarah ke atas untuk membantu pergerakan 

pengguna kursi roda. 

5.  Letak kertas tissu, air, kran air atau pancuran (shower) dan 

perlengkapan-perlengkapan  seperti  tempat  sabun  dan  pengering  tangan  

harus  dipasang sedemikian   hingga   mudah   digunakan   oleh   orang   

yang   memiliki keterbatasanketerbatasan fisik dan bisa dijangkau pengguna kursi 

roda. 

6.  Semua kran sebaiknya dengan menggunakan sistem pengungkit dipasang 

pada wastafel, dll. 

7.  Bahan dan penyelesaian lantai harus tidak licin. 

8.  Pintu harus mudah dibuka dan ditutup untuk memudahkan pengguna kursi 

roda. 

Area Parkir 

Esensi : Area parkir adalah tempat parkir kendaraan yang dikendarai oleh 

penyandang cacat, sehingga diperlukan tempat yang lebih luas untuk naik turun 

kursi roda, daripada tempat parkir yang biasa. Sedangkan daerah untuk menaik-

turunkan penumpang (Passenger Loading Zones) adalah tempat bagi semua 

penumpang, termasuk penyandang cacat, untuk naik atau turun dari kendaraan. 

Persyaratan : 
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1.  Tempat parkir penyandang cacat terletak pada rute terdekat menuju 

bangunan/ fasilitas yang dituju, dengan jarak maksimum 60 meter 

2.  Area  parkir  harus  cukup  mempunyai  ruang  bebas  di  sekitarnya  

sehingga pengguna   berkursi   roda   dapat   dengan   mudah   masuk   dan   

keluar   dari kendaraannya; 

3.  Area parkir khusus penyandang cacat ditandai dengan simbol tanda 

parkir penyandang cacat yang berlaku; 

4.  Pada lot parkir penyandang cacat disediakan ram trotoir di kedua sisi 

kendaraan 

5.  Ruang parkir mempunyai lebar 370 cm untuk parkir tunggal atau 620 cm 

untuk parkir ganda dan sudah dihubungkan dengan ram dan jalan menuju 

fasilitas-fasilitas lainnya. 

6.  Kedalaman minimal dari daerah naik turun penumpang dari jalan atau 

jalur lalu-lintas sibuk adalah 360 cm dan dengan panjang minimal 600 cm 

7.  Diberi rambu penyandang cacat yang biasa digunakan untuk 

mempermudah dan membedakan dengan fasilitas serupa bagi umum. 
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Elemen Standar Minimal Standar yang direkomendasikan 

Pintu 

Masuk/ 

Keluar 

o Pintu masuk dan keluar 

bangunan harus cukup 

lebar minimal 90 cm dan 

hendaknya dikonstruksi 

sedemikian rupa sehingga 

dapat dilalui oleh 

pengguna kursi roda 

o Dari pintu masuk/keluar 

menuju ke meja penerima 

tamu perlu dilengkapi 

dengan jalur pemandu 

o   Pintu bangunan hendaknya 

dikonstuksi sedemikian rupa 

sehingga para pengguna kursi 

roda 

dapat melaluinya dengan mudah 

dan lebar pintu minimal 120 cm 

o   Pintu masuk/keluar utama 

sebaiknya pintu otomatis, lebar 

minimal 120 cm, sedangkan pintu 

masuk/keluar lainnya hendaknya 

memiliki lebar minimal 90 cm 

o   Pada dasarnya diperlukan jalur 

pemandu dari pintu masuk/keluar 

menuju ke meja penerima tamu 

Koridor o Lebar koridor minimal 120 

cm sehingga pengguna 

kursi roda dapat 

melaluinya dan perlu 

disediakan ruang yang 

longgar agar pengguna 

kursi roda dapat berputar 

o Apabila dalam suatu 

bangunan terdapat 

perbedaan ketinggian 

lantai , perlu dipasang 

ramp yang dapat 

menghilangkan perbedaan 

ketinggian tersebut 

o   Lebar  koridor  sebaiknya 180  cm 

atau lebih sehingga dua 

pengguna 

kursi  roda  dapat  

berpapasan  dan 

merubah arah dengan mudah 

dan 

perlu    disediakan    ruang    

yang 

longgar agar pengguna kursi 

roda 

dapat  berputar.  Jika  fasilitas  

ini 

disediakan,   lebar   koridor   

dan 

lainnya minimal 140 cm 

o   Apabila   dalam   suatu   

bangunan 

terdapat perbedaan    

ketinggian 

lantai,  perlu  dipasang  

alat/sarana 

seperti ramp yang

 dapat 

menghilangkan

 perbe

daan 

ketinggian lantai 

Tangga o Apabila    dalam    suatu 

bangunan terdapat tangga, 

perlu  dipasang  pegangan 

tangan 

o Ubin peringatan dan ubin 

pengarah  perlu  dipasang 

pada bagian atas tangga 

o   Apabila   dalam   suatu   

bangunan 

terdapat   tangga,   perlu   

dipasang 

pegangan   tangan   pada   

kedua 

sisinya 

o   Tinggi setiap anak tangga 

maksimal 

16 cm dan lebar tapak anak 

tangga 

minimal 30 cm 

o   Pada   bagian   atas   tangga   

perlu 

dipasang peringatan 
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Ramp o Pada ramp perlu dipasang 

pegangan tangan 

o Lebar ramp minimal 120 

cm dengan kemiringan 7°- 

8° 

o Ubin    peringatan    perlu 

dipasang pada ramp 

o   Perlu  dipasang  pegangan  

tangan 

pada kedua sisi ramp 

o   Lebar ramp sebaiknya 150 cm 

atau 

lebih dengan kemiringan 7°-8° 

atau 

kurang 

o   Ubin   peringatan   perlu   

dipasang 

pada ramp 

Kamar 

mandi 

o Pada kamar mandi 

minimal   disediakan   satu 

kloset duduk untuk 

digunakan pengguna kursi 

roda 

o   Pada prinsipnya 2% atau lebih 

dari 

jumlah  kloset yang  tersedia  

pada 

setiap  lantai  bangunan  

sebaiknya 

berupa  kloset  duduk  yang  

dapat 

dipergunakan pengguna kursi 

roda 

Area 

parkir 

o Pada   area   parkir,   perlu 

disediakan   minimal   satu 

tempat parkir untuk 

pengguna    kursi roda 

dengan lebar minimal 350 

cm 

o   Pada prinsipnya minimal 2% dari 

tempat   pakir   dalam   suatu   

area 

sebaiknya    diperuntukkan    

bagi 

pengguna kursi roda. Lebar 

tempat 

parkir adalah 350 cm. 
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4. Jadwal Kegiatan Bulanan Gelanggang Remaja Tangerang Selatan 

JANUARI 

S M T W T F S 

   1 

Festival Tahun Baru 

Spontasnious Park 

2 3 4 

 

5 

 

6 7 8 9 10 

Parkour Freerunning 
Festival 

Spontasnious Park 

11 

Parkour Freerunning 
Festival 

Spontasnious Park 

12 

 

13 14 

Pengajian Muda Mudi 
Maulid Nabi 

Muhammad SAW 

Ballroom 

15 16 17 18 

19 

Wrestling 
Competition 

Lapangan Basket 

20 21 22 23 

Tangerang Jazz Festival 

Ballroom 

24 25 

26 27 28 29 

Festival Lampion 

Spontasnious Park 

30 

Pemilihan Koko Cici 
Tangerang Selatan 

Ballroom 

31 

Kembang Api Imlek 

Spontasnious Park 
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FEBRUARI 

S M T W T F S 

      1 

2 

Festival Anak Yatim 

Ballroom 

3 4 5 6 

Debus 

Spontasnious Park 

7 8 

9 10 11 

Festival Pencak Silat 

Studio Tari 

12 13 14 

Malam Valetines Day 

Spontasnious Park 

15 

16 17 

 

18 19 

Dance Competition 

Studio Tari 

20 

Dance Competition 

Studio Tari 

21 22 

23 24 

Swimming 
Competition 

Aquamatic Hydramatic 
Pool  

25 

Swimming 
Competition 

Aquamatic Hydramatic 
Pool 

26 

Swimming Competition 

Aquamatic Hydramatic Pool 

27 28  

MARET 

S M T W T F S 

      1 

2 3 4 5 

Ubrug Banten 

6 7 8 
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Studio Tari 

9 

 

10 11 

DBL (Development 
Basketball League)  

SMP 

Lapangan Basket 

12 

DBL (Development 
Basketball League)  

SMP 

Lapangan Basket 

13 

DBL (Development 
Basketball League)  

SMP 

Lapangan Basket 

14 

DBL (Development 
Basketball League)  

SMP 

Lapangan Basket 

15 

DBL (Development 
Basketball League)  

SMP 

Lapangan Basket 

16 17 18 19 20 

Festival Kuliner 
Tangerang 

Spontasnious Park 

21 22 

23 

Festival Tari Dzikir 
Saman Banten 

Studio Tari 
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Gambar 3.1 
Anime Festival 

Gambar 3.2 
Pemilihan Koko Cici Tangerang 

Gambar 3.3 
DBL 

Gambar 3.4 
Taekwondo Competition 

Gambar 3.7 
Debus 

Gambar 3.5 
Jazz Festival 
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Gambar 3.6 
Valday Festival 

Gambar 3.8 
Kebaktian Bersama Paskah  

Gambar 3.9 
Pengajian Bersama 

Gambar 3.10 
Night Bazar 

Gambar 3.10 
Pop Festival 

Gambar 3.10 
Festival Jajanan Bango 


