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LAMPIRAN 

Kebutuhan Pencahayaan 

Philips Lamp 

Tingkat pencahayaan umum : rendah, 100-300 lux 

Suhu warna : Hangat/putih, netral 2500-4000 K 

Jumlah aksen : Tinggi, intensitas sedang 

Pencahayaan umum 

Lukisan pada umumnya dipasangkan di sepanjang dinding ruang pameran atau 

diberikan pada dinding semi permanen. Lampu-lampu yang menghadap ke bawah 

yang ada di dalam cerukan (FBS 145) dengan lampu-lampu fluoresensi yang 

kompak (PL-C 18W/830) dikombinasikan dengan lampu-lampu spotlight, lampu-

lampu halogen MASTER line (MASTER line ES 12V/45W/24°) akan memberikan 

fleksibilitas yang memadai pada pencahayaan, yang memungkinkan lukisan dengan 

teknik dan perwarnaan apapun dapat terlihat dengan jelas dan memberikan nilai 

plus pada lukisan itu sendiri serta ditata kembali menyesuaikan jarak dan besarnya 

lukisan. Tingkat pencahayaan umum juga cukup bagi iluminasi bagian atas kounter. 

 

(a)   (b)       (c) 

Gambar FBS 145 (a) dan PL-C 18W/830 (b) MASTERline ES 12V/45W/24° (c) 

Sumber : www.banarsidassenterprises.com 

 

 

 

http://www.banarsidassenterprises.com/
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Perawatan Bangunan Galeri Seni 

Waktu perawatan bangunan galeri seni, 1(satu) kali dalam seminggu: 

 Hari  Jumat Pukul 19.00 – 23.59 WIB   

Perawatan meliputi pengecekan dari semua sistem  audio, lighting, utilitas dan 

sebagainya. 

Service Galeri Seni 

Waktu perawatan maintanence Area Galeri Seni Indoorsetiap hari setelah ditutupnya 

Galeri Seni meliputi pembersihan area indoor galeri seni, penjagaan karya seni, 

penyimpanan karya seni dan sebagainya. 

Acara yang diberikan saat pembukaan pameran berlangsung 

1. Pemutaran video yang berupa slide mengenai seniman serta karyanya. 

2. Live Music/acoustic sebagai pengiring pembukaan pameran dengan 

seniman/musisi yang berupa komunitas. 

3. Bertanya langsung bagaimana gagasan dalam membuat karya seni tersebut 

dengan seniman yang bersangkutan. 

4. Diskusi mengenai proses berkesenian yang berlangsung, serta mengulik konsep 

sebuah karya seni rupa bersama sang seniman/tokoh. 

5. Cafe and coffee yang dibuka untuk umum, bisa sebagai ruang diskusi kecil 

dengan minuman dan makanan ringan ataupun berat dengan harga yang 

terjangkau. 

Acara yang diberikan saat pameran telah berlangsung, temporer 

1. Workshop atau edukasi langsung/aplikastif terhadap seniman bagaimana 

membuat karya seni rupa baik 2D atau 3D secara gagasan yang diaplikasikan 

terhadap teknik pembuatan. 
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2. Cafe and coffee yang dibuka untuk umum, bisa sebagai ruang diskusi kecil 

dengan minuman dan makanan ringan ataupun berat dengan harga yang 

terjangkau. 

3. Perpustakaan yang berada diatas cafe and coffeeuntuk penikmat seni agar 

dapat belajar tutorial teknik pembuatan karya seni baik 2D atau 3D serta belajar 

mengenal perkembangan kesenian dan budaya di Nusantara ataupun 

Internasional. 

4. Menggambar bersama/on the spotseniman dengan pengunjung didalam 

ruangan/indoor ataupun diluar ruangan/outdoordi area galeri seni. 

Persyaratan RAMP 

Ketentuan dan Persyaratan Ramp (WM., Mujimin. Penyediaan Fasilitas 

Publik yang Manusiawi Aksesbilitasi Difabel), sebagai berikut : 

a. Esensi 

Ramp adalah jalur sirkulasi yang memiliki bidang dengan 

kemiringan tertentu, sebagai alternatif bagi orang yang tidak dapat 

menggunakan tangga. 

b. Persyaratan 

1) Kemiringan suatu ramp di dalam bangunan tidak boleh melebihi 7o, 

perhitungan kemiringan tersebut tidak termasuk awalan atau akhiran ramp 

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

bangunan maksimum 6o. 

2)  Panjang mendatar dari satu ramp (dengan kemiringan 7otidak boleh lebih dari 

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

panjang. 
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c. 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, sehingga bisa dipakai untuk kedua fungsi tersebut atau dilakukan 

pemisahan ramp dengan fungsi masing-masing. 

d. Muka datar (bordes) pada awalan atau akhiran dari suatu ramp harus bebas dan 

datar sehingga memungkinkan sekurang kurangnyauntuk memutar kursi roda 

dengan ukuran minimum 160cm. 

e. Permukaan datar awalan atau akhiran suatu ramp harus memiliki tekstur sehingga 

tidak licin baik diwaktu hujan. 

f.  Lebar tepi pengaman ramp (lowcurb) 10 cm, dirancang untuk menghalangi 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. 

g. 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. 

h. Ramp harus dilengkapi dengan pegangan (handrail) yang dijamin kekuatannya 

dengan ketinggian yang sesuai. 
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