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ABSTRAK
Taman Budaya merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas
Kebudayaan Kabupaten Landak. Secara teknis operasional Taman Budaya memfasilitasi setiap
penyelenggaraan seni budaya yang dilaksanakan oleh para seniman, budayawan, pelajar,
mahasiswa serta masyarakat umum. Kabupaten Landak saat ini belum mempunyai sarana dan
prasarana yang memadai di bidang seni budaya, kondisi ini ditambah lagi dengan belum
optimalnya pemanfaatan potensi seni budaya seperti banyaknya sanggar seni dan kekayaan
budaya yang sudah ada. Keberadaan Taman Budaya Kabupaten Landak tersebut nantinya akan
dapat memfasilitasi sanggar-sanggar seni maupun hasil kebudayaan, sehingga seni dan
kebudayaan yang menjadi identitas daerah tersebut tidak hilang termakan zaman. Tema atau
Konsep Arsitektur Kalimantan Barat diterapkan melalui perpaduan antara unsur tradisonal
dengan unsur modern dengan mengedepankan nilai-nilai lokal khususnya pada etnis Dayak
Kanayant. Konsep tersebut dipilih karena lokasi perancangan yang berada di Ngabang, Kabupaten
Landak. Secara garis besar tema atau konsep yang diterapkan menciptakan suatu efek kohesif
(menyatu) antara nilai lokal pada daerah tersebut dengan kondisi moderenisasi saat ini. Nilai
lokal yang terkandung pada bangunan menghasilkan bangunan yang berbentuk persegi panjang
(linier), simetris, penggunaan lantai panggung serta penanda bangunan publik sebagai hirarki
pada zona tengah bangunan, sehingga hasil perancangan dapat menjadi suatu ikon bahkan
identitas dari daerah tersebut.
Kata kunci: Taman Budaya, Identitas, Arsitektur Kalimantan Barat

ABSTRACT
Cultural Centre is one of the Regional Technical Implementation Unit (UPTD) at the Landak
District Cultural Office. Technically the operational Cultural Centre facilitates every art and
culture organized by artist, cultural observers, students, collage student and the general public.
Landak District currently does not have adequate facilities and infrastructure in the field of art
and culture, this condition added with not optimally utilization of cultural art potentials such as
the number of art galleries and cultural wealth that already exist. The existence of Cultural
Centre Landak District will later be able to facilitate art galleries and cultural products, so that the
art and culture that became the identity of the area is not lost in time. The theme or concept of
West Borneo Architecture is applied through a combination of traditional elements with modern
elements by promoting local values especially on Dayak Kanayant ethnic. The concept was
chosen because of the design location located in Ngabang, Landak District. Broadly speaking the
theme or concept applied creates a cohesive effect between the local values in the area and the
present condition of modernization. The local values contained in the building produce
rectangular (linier), symmetrical, stage floor and public buildings as a hierarchy in the middle
zone of the building, so that the design result can be an icon and even the identity of the area.
Keywords: Cultural Center, identity, West Borneo Architecture

1. Pendahuluan
Taman budaya merupakan sebuah media untuk menampilkan kegiatan seni dan budaya.
Sebagaimana pengertian seni menurut Iskandar dalam Koentjaraningrat (1993) seni merupakan hasil
ungkapan emosi seseorang yang ingin disampaikan kepada orang lain, dilakukan dengan kesengajaan
dan kesadaran bermasyarakat, sedangkan budaya atau kebudayaan berasal dari kata sansekerta
buddhayah bentuk jamak dari buddhi yang berarti budi atau akal, sehingga menurutnya kebudayaan
dapat diartikan sebagai hal- hal yang bersangkutan dengan budi dan akal.
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Begitu banyak seni kebudayaan di Kalimantan Barat yang meliputi kebudayaan bahasa, rumah
adat, pakaian adat, senjata tradisional, tari tradisional, alat musik tradisional, kerajinan tangan dan
masih banyak lagi kesenian dan kebudayaan lainnya. Namun seiring dengan perkembangan zaman
era globalisasi, kebudayaan ini mulai luntur. Hal ini dikarenakan semakin berkembangnya teknologi,
dengan demikian pola pikir masyarakat menjadi terpengaruh kehidupan barat atau pola budaya
barat, sehingga mereka melupakan kebudayaannya sendiri. Sebagai usaha untuk menindak lanjuti
masalah tersebut pemerintah seharusnya membekali masyarakat dengan ilmu pengetahuan
kesenian dan kebudayaan agar masyarakat tidak melupakan kebudayaan itu sendiri dan dapat
melestarikan budaya yang menjadi identitas dari Bangsa itu sendiri.
Kabupaten Landak merupakan salah satu dari empat belas Kabupaten di Provinsi Kalimantan
Barat, Kabupaten Landak memiliki kekayaan alam, serta budaya yang potensial untuk dikembangkan
dimana mayoritas penduduk disana merupakan etnis dayak dan etnis melayu yang lebih
mendominasi. Beberapa tradisi kebudayaan seperti gawe adat naik dango, notokng, tumpang negeri,
robo-robo, betungkal, ngancor aek dan masih banyak lagi kebudayaan masyarakat Kabupaten Landak
yang perlu dilestarikan serta pengenalan terhadap generasi penerus agar tidak hilang termakan
zaman, dengan kondisi saat ini belum tersedianya suatu wadah yang dapat menampung kegiatan
kesenian dan kebudayaan yang ada di Kabupaten Landak.
Kabupaten Landak semestinya sudah menyediakan sarana dan prasarana yang dapat mewadahi
kegiatan seni dan kebudayaan yang potensial untuk dikembangkan, tetapi pada kenyataannya bidang
seni budaya masih belum dianggap prioritas sehingga pembangunan sarana dan prasarana
mengalami perlambatan, serta minimnya minat dan perhatian generasi muda terhadap
pengembangan seni budaya yang akan menjadi masalah yang cukup besar. Salah satu upaya untuk
mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan adanya suatu wadah yang dapat menampung
kegiatan hasil kebudayaan dan sanggar-sanggar kesenian maupun kerajinan yang sudah ada di
Kabupaten Landak.
2. Kajian Literatur
Taman Budaya merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas
Kebudayaan yang secara teknis operasional memfasilitasi setiap penyelenggaraan pagelaran seni
budaya yang dilaksanakan seniman, budayawan, pelajar, mahasiswa serta masyarakat umum.
Berdasarkan peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor. 20 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Unit
Taman Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Unit, yang dibantu Oleh kepala Sub Bagian Tata Usaha
sebagai pengelola ketata usahaan dan kepala seksi peningkatan mutu sebagai pengelola teknis
kegiatan serta dibantu dengan kelompok jabatan fungsional.
Adapun tugas pokok dan fungsinya adalah menetapkan program kerja unit taman budaya.
Melaksanakan pengolahan seni dan eksperimentasi karya seni. Melaksanakan kegiatan seni lintas
kota. Seminar, diskusi, temu karya dan serasehan seni. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan
menginventariskan karya seni. Menyelenggarakan pelestarian, pengembangan dan workshop seni.
Menyelenggarakan ketatausahaan unit taman budaya
Seni menurut James Murko adalah penjelasan rasa indah yang terkandung dalam jiwa setiap
manusia, dilahirkan dengan perantaraan alat komunikasi ke dalam bentuk yang dapat dianggap oleh
indra pendengar (seni musik), penglihatan (seni lukis), atau dilahirkan dengan perantaraan gerak
(seni tari, drama). Seni memiliki 5 cabang, yaitu seni rupa, seni teater, seni musik, seni tari1 dan seni
sastra. Masing-masing cabang seni tersebut memiliki pengertian dan fungsi yang berbeda. Di dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996: 149), disebutkan bahwa “budaya “ adalah pikiran, akal budi,
adat istiadat. Sedang “kebudayaan” adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia,
seperti kepercayaan, kesenian dan adat istiadat.
Taman budaya sebagai tempat pertunjukan seni dan budaya memiliki berbagai macam bentuk
dasar ruang tempat pertunjukan, yaitu bentuk segi empat, bentuk kipas, tapal kuda, melengkung,
dan tak teratur (Doelle dalam Saddan,1972). Bentuk Segi Empat biasanya dipakai pada ruang-ruang
pagelaran musik abad Sembilan belas. Pemantulan silang antara dinding-dinding sejajar
mengakibatkan kepenuhan nada dalam ruang. Jumlah penonton yang dekat pada sumber bunyi
relatif sedikit.
Bentuk Kipas membawa penonton lebih dekat ke sumber bunyi sehingga memungkinkan dibuat
konstruksi balkon. Dinding belakang byang melengkung memerlukan penanganan akustik khusus
yaitu dibuat difus sehingga tidak terjadi pemusatan bunyi. Bentuk kipas merupakan bentuk yang
mempunyai banyak kelebihan untuk ruang pegelaran musik. Ditinjau dari kemudahan penataan
tempat duduk, lebih banyak tempat duduk dekat kepanggung dan kemudahan penanganan akustik.
Ruang pagelaran bentuk tapal kuda banyak digunakan untuk rumah-rumah opera. Ring of boxes
yang berhubungan satu sama lain memiliki penyerapan bunyi dan menyediakan RT yang relative
pendek. Bentuk Tak Teratur mampu membawa penonton dekat ke sumber bunyi. Denah yang tidak
teratur mampu memberikan banyak keuntungan akustik antara lain bunyin yang difus dalam seluruh
ruang. Bentuk ini dianggap paling menguntungkan secara akustik.
Ruang tempat pertunjukan pada Taman budaya juga memiliki berbagai macam bentuk
panggung, yaitu proscenium, Panggung Arena, dan Panggung Fleksibel (Doelle, 1972). Daerah pentas
pada panggung proscenium berada pada salah satu ujung auditorium, dengan penonton yang
1

http://www.artikelsiana.com berjudul “Penjelasan Seni” berisikan tentang pengertian seni fungsi seni dan
macam-macam seni, diunduh tanggal 8 Februari 2017.
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mengamati lewat kerangka/bingkai bukan proscenium. Panggung ini banyak digunakan untuk ruang
pagelaran musik dengan beberapa pengembangan. Bentuk panggung dimana daerah pentas
menghadap penonton dan dikelilingi oleh penonton beberapa sisi. Kadang-kadang pada adegan
tertentu pemain membelakangi penonton pada sisi lain.
Bentuk Panggung Arena disebut juga panggung pusat atau theater melingkar. Panggung berada
ditengah dan penonton berada disekeliling panggung. Bentuk ini kurang menguntungkan karena
pemain terpaksa membelakangi sebagai penonton. Bentuk Panggung Fleksibel pada dasarnya adalah
bentuk panggung yang dapat dirubah sewaktu-waktu dari bentuk dasar ke bentuk yang lain.
Perubahan bentuk satu ke bentuk yang lain dapat dilakukan secara manual atau mekanis. Selain itu
akustik ruang juga harus disesuaikan.

sumber: (Doelle, 1972)

Gambar 1: (A) Panggung Prosenium, (B) Panggung Terbuka, (C) Panggung Arena

Bentuk tempat duduk pada ruang pertunjukan disesuaikan dengan kenikmatan melihat
penonton ke arah panggung. Secara garis besar bentuk penataan tempat duduk dikelompokkan
menjadi dua, yaitu Sistem Continental dan Sistem Conventional. Bentuk bentuk penataan tempat
duduk pada Sistem Continental dibuat tanpa lorong di tengah antar tempat duduk memenuhi
seluruh ruang, sirkulasi hanya pada sekeliling. Penataan tempat duduk pada Sistem Conventional
dilakukan dengan cara membuat celah tempat duduk yang terdapat lorong untuk sirkulasi.
Kenikmatan visual sangat tergantung pada kemampuan mata manusia dalam melihat. Untuk
mancapai kenikmatan visual terdapat standar minimal memampuan mata melihat khusunya didalam
tempat pertunjukan dapat dilihat dalam bentuk Sight lines ini dibuat untuk mempermudah
perancangan dalam memanipulasi penglihatan manusia yaitu dengan digambarkan pada media
gambar. Menurut Chiara dan Callender (1983 : 362), dalam merancang sebuah tempat pertunjukan
terdapat beberapa poin penting yang harus diperhatikan terutama yang berkaitan dengan sight lines
ini secara Horizontal atau denah dan secara Vertikal atau potongan. Jika dilihat secara vertikal atau
tampak samping dari penglihatan atau penonton sudut maksimal dari kursi penonton ke panggung
adalah 30°.

sumber: (Doelle, 1972)

Gambar 2: Sudut Pandang Mata Manusia

Sudut 30° ini ditentukan dari garis pandang manusia yang ditarik secara horizontal. Titik
pandang ini diambil dari penonton terdekat dab penonton terjauh. Apabila kursi penonton dibuat
dua lantai, sudut yang nyaman untuk penonton yang berada paling jauh dilantai teratas erhadap titik
terendah dari panggung minimal 30°. Untuk penyusunan bangku/kursi penonton stidaknya setiap
satu baris dibelakang dinaikan dengan ketinggian sekitar 12,7 cm.
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sumber: (Doelle, 1972)

Gambar 3: Standar Penempatan Kursi Penonton

Tempat pertunjukan seni yang menampung puluhan bahkan ratusan orang yang membutuhkan
prasarana, bahan, konstruksi, penyerap dan penangkal kebisingan, hal ini bertujuan tidak lain untuk
kenyamanan baik penikmat seni maupun pelaku seni. Salah satu faktor yang sangat penting adalah
masalah gaung suara agar bisa merata keseluruh penonton dalam waktu yang bersamaan meskipun
posisi duduknya saling berjauhan dari sumber suara. Menurut Suptandar (2004 : 89), persyaratan
akustik agar dapat memenuhi suatu auditorium harus memperhatikan beberapa faktor. Faktor-faktor
tersebut terdiri dari Kekerasan (loudness), Difusi, Kepadatan (fullness of tone), Keseimbangan (tone),
Daya Campur (bland), Ansamble (ensemble) Kesatuan bunyi antar bagian orkestra, Keakraban
Akustik, dan Bebas Cacat Akustik. Untuk memenuhi persyaratan diatas tentu membtuhkan bebrapa
penanganan khusu, agar aktifitas bunyi pada ruangan dapat diekndalikan. Menurut Suptandar (2004,
94) untuk mendapatkan kualitas yang baik dari ruang akustik dibutuhkan metial bangunan yang
memenuhi persyaratan akustik antara lain berfungsi sebagai pemantul suara, penyerap suara,
perambat suara, penyerap panel, penyerap ruang, penyerap variabel, dan resonator rongga.
Adapun selain dari penjelasan diatas, akustik sebuah ruang pertunjukan juga dapat ditentukan
dalam angka. Maksud dalam angka ini adalah penentuan hal-hal yang berkaitan dengan akustika di
kalkulasikan atau dihitung dengan menggunakan rumus-rumus yang didapatkan dari referensi terkait
sehinggal hasilnya berupa angka. Waktu Dengung (reverberation time) adalah waktu yang diperlukan
oleh bunyi unntuk berkurang 60 dB, dihitung dalam detik (dtk). Waktu dengung terlalu pendek akan
menyebabkan ruangan mati, sebaliknya waktu dengung yang panjang akan memberikan suasana
hidup pada ruangan.
Rumus Sabine Dengan

RT
0,16
V
∑Sα

= 0,16 (V/∑Sα) dtk
= konstanta
= volume ruang, m3
= penyerapan total pada frekuensi bunyi

Penyerapan total pada frekuensi bunyi bersangkutan, Sabine, biasanya dihitung berdasarkan
frekuensi 125, 250, 500, 1000, dan 2000 Hz (500 – 1000Hz umumnya dijadikan acuan untuk
menghitung waktu dengung ruangan). Jarak loudspeaker ke pendengar (untuk T<2dtk). Salah satu
ruangan yang diperlukan dalam taman budaya adalah ruangan galeri. Galeri adalah ruang yang
digunakan untuk tempat pameran karya seni. Pengertian galeri menurut kamus arsitektur
merupakan gabungan dari defenisi, historis, dan bahasa yang kemudian dirangkup sebagai ruang
tertutup berukuran panjang dan sempit. Galeri merupakan sebuah koridor yang memiliki fungsi
untuk memamerkan karya-karya seni. Kegiatan yang dilakukan pada Galeri yaitu menghumpun
koleksi yang akan dipamerkan sesuai dengan media, teknik, tema maupun gaya yang akan digunakan.
Perawatan koleksi sangat diperlukan pada ruang galeri yang meliputi : penyimpanan koleksi yang
sudah memenuhi persyaratan, pendokumentasian kegiatan dan koleksi berupa catatan, audio visual
kliping, pendokumentasian dilakukan dengan cara pencatatan data informasi (inventaris koleksi).
Foto/slide, katalog koleksi dan CD-ROM. Konservasi dan restorvasi berupa upaya-upaya
penanggulangan dari kemungkinan terjadinya kerusakan koleksi, baik melalui upaya pencegahan
(perventifcare) maupun perawatan khusus (treatment) terhadap koleksi yang sudah mengalami
kerusakan.
3. Lokasi Perancangan
Lokasi perancangan berada di Jalan Raya Ngabang Km 2, dimana lokasi ini lebih lebih berpotensi
dan dapat dikatakan lebih sesuai dengan fungsi dari Taman Budaya Kabupaten Landak. Sebelah Utara
site berbatasan dengan daerah pemukiman dan lahan kosong. Sebelah Timur berbatasan dengan
daerah perdagangan dan jasa. Sebelah barat berbatasan dengan kawasan pemukiman dan lahan
kosong. Sebelah selatan berbatasan dengan kawasan perdagangan dan jasa.
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sumber: (Analisis Penulis, 2017)

Gambar 4: Lokasi Perancangan Taman Budaya Kabupaten Landak

Total luasan lahan perancangan Taman Budaya ini adalah sebesar 11.200 m2. Koefisien Dasar
Bangunan (KDB) di kawasan ini adalah sebesar 50 %. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sebesar 200 %.
Garis Sempadan Bangunan (GSB) pada Jalan Km 2 sebesar 5 meter dan pada Jalan Riasinir sebesar 3
meter. Ketinggian Bangunan maksimal setinggi 4 lantai.
Lokasi ini dipilih karena memiliki kelancaran aksesbilitas kendaraan yang berada di area lokasi
perancangan agar dapat memudahkan keluar masuknya pengunjung maupun pengelola. Daya tarik
dari bangunan yang dapat mempengaruhi minat pegunjung. Luasan lahan yang cukup besar terkait
dengan fungsi dari pertunjukan seni budaya yang memerlukan space yang cukup besar. Lokasi
parkiran yang cukup besar agar tidak mengganggu aksesbilitas pada area bangunan. Kondisi struktur
tanah perlu dianalisis agar dapat menentukan jenis struktur yang sesuai dengan lokasi perancangan.
Kelengkapan utilitas pada bangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan.
4. Landasan Konseptual
Konsep/tema yang akan diterapkan yaitu Arsitektur Kalimantan Barat dimana tama yang akan
diterapkan perpaduan antara unsur tradisonal dengan unsur modern dengan tetap mengedepankan
nilai-nilai lokal khususnya pada etnis dayak kanyant terait dengan lokasi perancangan yaitu berada di
Ngabang, Kabupaten Landak. Salah satu diantaranya yaitu bangunan yang kontekstual dengan
memperhatikan bangunan sekitar agar terciptanya efek kohesif (menyatu).

sumber: (Analisis Penulis, 2017)

Gambar 5: Konsep Makro Perancangan Taman Budaya Kabupaten Landak
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Secara garis besar tema dari arsitektur kalimantan barat tidak hanya mengambil atau mengcopy
apa yang sudah ada tetapi bagaimanan tema tersebut diterapkan agar dapat menciptakan suatu efek
kohesif (menyatu) dengan kondisi modernesasi saat ini namun nilai lokal dari suatu bangunan
modern tersebut dapat menjadi ikon dari daerah tersebut bahkan dapat menjadi sebuah komunikasi
dari nilai lokal yang terkandung pada tampilan bangunan salah satunya seprti ornamen dan filosofi
dari fasad bangunan. Penataan ruang luar sebagai ruang sosial sehingga membuat aktivitas tidak
hanya didalam bangunan namun membuat sebuah interaksi sosial dari serangkaian aktivitas diluar
tersebut. Bangunan baru lebih menghargai dan memperhatikan bangunan lama maupun sejarah
suatu daerah dimana bangunan itu berada, sehingga bangunan baru lebih menunjang serta menjaga
sebuah tradisi yang telah berlaku sejak dulu.
Pelaku kegiatan merupakan orang yang terlibat dan berperan dalam segala kegiatan didalam
Perancangan Taman Budaya yang terdiri dari 3 pelaku kegiatan yaitu, pengelola, pengunjung dan
pemain/pementas. Pengelola adalah serangkaian aktivitas-aktivitas koordinasi yang mencakup
perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pengendalian, penempatan serta pengambilan
keputusan untuk menghasilkan suatu produk dan jasa yang efektif dan efesien (Andrew F Sikul).
Pengunjung adalah masyarakat umum dan pelaku kegiatan yang membutuhkan pelayanan maupun
penikmat informasi dan pertunjukan seni budaya. Pementas/Pemain adalah pelaku yang
menampilkan sebuah pertunjukan seni pada event tertentu maupun saat latihan hari-hari biasa.
Ruang yang telah didapatkan berdasarkan analisis pelaku kegiatan yang memiliki keterkaitan satu
sama lain, maka dibutuhkan analisis organisasi ruang. Analisis ini berfungsi untuk mengatahui
kedekatan ruang berdasarkan fungsi, sifat dan kriteria ruang.

sumber: (Analisis Penulis, 2017)

Gambar 6: Organisasi Ruang Makro Perancangan Taman Budaya Kabupaten Landak

Dari analisis hubungan ruang diatas, maka bisa didapatkan hubungan ruang yang akan
digunakan dalam perancangan pengorganisasian ruang pada bangunan. Analisis organisai ruang
terbagi menjadi empat fungsi, yaitu fungsi penerima, fungsi pengelola, fungsi pemain/pementas dan
fungsi pelayanan. Organisi ruang secara makro dengan area parkir dapat langsung menuju fungsi
penerima agar dapat memudahkan aksesbilitas pencapaian pada fungsi ruang berupa lobby, ruang
tiketing ruang dan ruang tunggu, setelah dari fungsi penerima dapat langsung menuju fungsi utama
berupa ruang pertunjukan dan galeri seni budaya. Koridor pada sisi kiri dan kanan merupakan
pengghubung fungsi ruang lainya dengan mengghubungkan fungsi komersil berupa kaffetaria dan
toko souvenir dan juga dapat mengghubungkan fungsi pementas maupun fungsi pengelola. Fungsi
servis ditempatkan secara tersebar yang sesuai dengan kebutuhan.
Besaran ruang diperoleh dari hasil perkalian dimensi setiap perabot (Neufert,1995), kemudian
dijumlahkan dan ditambahkan sirkulasi. Semua ruang telah dirincikan berdasarkan kebutuhan
perabot dan jumlah pelakunya. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan
maka didapatkan sub
total besaran ruang berdasarkan kelompok fungsi sebesar 2.662,13 m2.
Tabel 1: Besaran Ruang Perancangan Taman Budaya Kabupaten Landak
No

Ruang

Besaran

1

Fungsi Pengelola

287,50 m²

2

Fungsi Pengunjung

1.960,04 m²

3

Fungsi Pemain/Pementas

308,34 m²

4

Fungsi Servis

106,25 m²

Total

+

2.662,13 m²
Sumber: (Analisis Penulis, 2017)
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Terdapat ruang yang perlu penanganan khusus terhadap akustik seperti ruang pertunjukan
tertutup dan ruang latihan dimana kedua ruangan harus bisa meredam suara yang ditimbulkan dari
aktivitasnya maupun bagaimana meredam suara yang ditimbulkan dari sumber bunyi eksternal.
Analisis akustik ini dapat dikalkulasikan, sehingga dapat tercapai persyaratan-persyaratan yang
berkaitan dengan akustika sebuah ruangan.
Perhitungan waktu dengung untuk sebuah ruang pertunjukan tertutup sangat penting untuk
dilakukan, tujuannya dari perhitungan inilah suara yang dikeluarkan oleh sumber bunyi lain dapat
terdengar dengan baik oleh penonton. Suara yang berasal dari sumber bunyi diharapkan tidak
mengganggu pendengaran dari manusia.
Rumus Mallington – Sette
Volume Ruangan
=PxLxT
= 2.355,53 m3
Rt
= 0,16 (V/∑Sα) dtk
Tabel 2: Perhitungan Waktu Dengung Perancangan Taman Budaya Kabupaten Landak
Elemen
Lantai
- Panggung
- Tribun Penonton
- Kursi Penonton
Dinding
- Pemantul
- Penyerap
- Plafond
Total Sα

Bahan

Koefesien Serap

Luas m2

Sα

Plywood (Tebal 12mm)
Karpet Tebal
Busa/Dudukan Empuk

0,2
0,36
0,31

97,38
499,17
120

19,48
179,70
37,2

Plywood (Tebal 9mm)
Rockwool, Finishing Tirai
Gypsum (Tebal ½”)

0,09
0,29
0,04

235,22
235,22
644,88

21,17
21,17
25,79
313,27

Sumber : Lord dan Templeton, 1996,: Analisis Penulis, 2017

Jadi serapan total permukaan ruang = 313,27 pada ruangan dengan frekuensi 1000 Hz.
Rt = 0,16 (V/∑Sα) dtk
= 0,16 . (2355,53 / 313,27)
= 0,16 . 7,52
= 1,20 detik
Dari hasil perhitungan didapatkan waktu dengung adalah 1,20 detik . Waktu dengung (RT) pada
ruang pertunjukan menurut Lord dan Templeton (1996) yaitu 1,00 – 1,50 detik pada ruang
pertunjukan. Analisis peletakan dapat berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah
Daerah, misalnya tentang tata guna lahan yang difungsikan sebagai kawasan pemerintahan segmen
satu ataupun tentang koefisien dasar bangunan yang dapat menentukan seberapa besar bangunan
dapat dibangun di atas tanah, garis sempadan bangunan (GSB) sebagai aturan yang ditetapkan oleh
pemerintah daerah yaitu pada jalan km2 yaitu 5 meter dan jalan riasinir yaitu 3 meter. Selain
berdasarkan peraturan daerah, analisa perletakan juga dapat dilihat dari beberapa pertimbangan
yaitu pertimbangan kebisingan pada arah jalan dapat menentukan perletakan bangunan.

sumber: (Analisis Penulis, 2017)

Gambar 7: Analisis Perletakan Perancangan Taman Budaya Kabupaten Landak
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Analisis zoning dilakukan agar dapat mengetahui sifat-sifat serta fungsi ruang. Berdasarkan
pertimbangan arah matahari penempatan zona servis ditempatkan pada arah matahari siang atau
matahari terbenam agar dapat meminimalisir temperatur suhu yang cukup tinggi pada arah
matahari. Arah angin yang lebih dominan pada sisi selatan maupun utara dapat mempengaruhi
penempatan zona, maka dari itu penempatan zona publik ditempatkan pada area depan agar dapat
memaksimalkan sirkulasi udara dari arah utara, sama halnya dengan zona privat pada area pengelola
ditempatkan pada area belakang agar dapat memaksimalkan sirkulasi udara pada arah selatan
dengan tingkat keprivasian ruang yang cukup tinggi sehingga penempatan zona pengelola pada area
belakang lebih sesuai. Pertimbangan berdasarkan tingkat kebisingan, dimana pada area yang tingkat
kebisingannya cukup tinggi ditempatkan zona publik kemudian zona semi privat ditempatkan sedikit
berdekatan dengan jalan namun tingkat kebisingan tidak terlalu tinggi sedangkan zona privat
ditempatkan pada sudut kanan agar memiliki sifat privasi yang cukup tinggi.

sumber: (Analisis Penulis, 2017)

Gambar 8: Analisis Zoning Perancangan Taman Budaya Kabupaten Landak

Analisis orientasi bangunan dilakukan untuk mengetahui arah hadap bangunan perancangan
dengan pertimbangan site perancangan tapat berada pada jalan lintas antar kabupaten yang
berpotensi memberikan visual wajah bangunan yang dapat dilihat dari berbagai sisi jalan. Orientasi
pada arah timur pastinya kurang baik karena langsung berhadapan dengan paparan sinar sinar
matahari, begitu juga pada arah barat yang kurang efektif jika ditempatkan orientasi bangunan,
kemudian pada arah utara orientasi bangunan memebelakangi jalan utama dan hanya menghadap
pemukiman warga, sedangkan orientasi pada arah selatan bangunan dapat terlihat dari berbagai sisi
jalan dengan visual wajah bangunan dapat dilihat dari berbagai sisi jalan juga dapat menarik minat
pengunjung untuk mengunjungi bangunan dan paparan sinar matahari hanya terkena pada sisi kiri
dan kanan bangunan sehingga dapat meminimalisir terkenanya panas dari sinar matahari.

sumber: (Analisis Penulis, 2017)

Gambar 9: Analisis Orientasi Perancangan Taman Budaya Kabupaten Landak

Sirkulasi masuk pengunjung diletakan pada Jalan Raya Ngabang KM2 pada Gambar 11 huruf A,
sirkulasi masuk sedikit bedekatan dengan beberapa persimpangan jalan agar aksesbilitas pencapaian
pada bangunan lebih mudah dan jalur tersebut dapat langsung menuju dropout kemudian dapat
memarkirkan kendaraan pada ara parkir lantai satu bangunan. Sirkulasi keluar, Gambar 11 huruf B
merupakan akses kelur untuk pengunjung langsung menuju Jalan Raya Ngabang KM2 dengan
penempatan jalur keluar jauh dari persimpangan jalan, dengan pemisahan jalur sirkulasi masuk dan
sirkulasi keluar mempertimbangkan terjadinya kemacetan pada area bangunan. Sirkulasi masuk
untuk pengelola dan pementas Taman Budaya Kabupaten Landak ditempatkan pada jalan riasinir,
Gambar 10 huruf C begitu juga pada sirkulasi keluar pada Gambar 10 huruf D dengan penyedian
lahan parkir pengelola dan pementas pada belakang bangunan agar aksesbilitas pencapaian pada
fungsi ruang masing masing lebih mudah untuk dicapai.
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sumber: (Analisis Penulis, 2017)

Gambar 10: Analisis Sirkulasi Perancangan Taman Budaya Kabupaten Landak

Analisis jenis vegetasi yang akan digunakan dalam perancangan didasarkan pada pertimbangan
arsitektur lingkungan. Pada lokasi eksisting, tidak terdapat banyak vegetasi, sedangkan pada site
perancangan, hanya terdapat rerumputan liar. Jika dilihat dari gambar di bawah pada area jalan
utama tingkat kebisingan cukup tinggi sumber kebisingan dari kendaraan yang melewati jalan raya
km2 dan jalan riasinir perlu adanya vegetasi penyaring polusi dan kebisingan agar dapat
meminimalisir tingkat kebisingan dari persimpangan jalan yang berdampak pada aktifitas dalam
bangunan perancangan Taman Budaya Kabupaten Landak. Penggunaan vegetasi pucuk merah pada
sisi terluar site perancangan sebagai pembatas maupun pagar pada site perancangan dengan
pertimbangan vegetasi yang tidak terlalu tinggi sehingga tidak menutupi visual bangunan, vegetasi
pucuk merah digunakan sebagai vegetasi penyaring polusi dari bebrapa persimpangan jalan.
Perlunya vegetasi pengarah jalan berupa pohon palem sebagai pengarah sirkulasi baik sirkulasi
masuk maupun sirkulasi keluar pengunjung, secara tidak langsung vegetasi palem tersebut telah
mengarahkan pengunjung maupun pengelola untuk menuju area parkir kendaraan yang telah
disediakan.

sumber: (Analisis Penulis, 2017)

Gambar 11: Analisis Vegetasi Perancangan Taman Budaya Kabupaten Landak

Secara keseluruhan penataan skematik ruang dalam menerapkan seperti halnya rumah
panjang/betang yang dianalogikan seperti selasar atau koridor yang menghubungkan fungsi ruang
satu dengan fungsi ruang lainnya. Pada bangunan perancangan Taman Budaya Kabupaten Landak
kesamaan yang diterapkan dari rumah panjang/betang yaitu ruai sebagai penghubung setiap bilikbilik dan penggunaan lantai panggung pada lantai satu memberikan kesan seperti halnya rumah
betang namun panggung pada lantai satu tersebut dapat digunakan sebagai area parkir kendaraan
pengunjung yang membutuhkan area parkir yang cukup besar. Ruang-ruang servis yang dapat
menimbulkan kebisingan ditempatkan pada area lantai satu agar tidak mengganggu aktivitas didalam
bangunan perancangan, terutama pada ruang pertunjukan seni maupun ruang latihan seni.
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sumber: (Analisis Penulis, 2017)

Gambar 12: Skematik Tata Ruang Dalam Perancangan Taman Budaya Kabupaten Landak

Konsep skematik tata ruang luar yang dihasilkan dengan perletakan bangunan yang cukup jauh
dari sumber kebisingan dan orientasi bangunan menghadap ke arah selatan dimana visual bangunan
yang dapat dilihat dari berbagai sisi jalan terutama pada Jalan Raya KM2 Ngabang yang merupakan
jalan lintasa antar kabupaten maupun jalan lintas antar Negara yang berpotensi sebagai daya tarik
wisatawan yang melintas dijalur tersebut. Zoning ruang yang dihasilkan berdasarkan pertimbangan
kondisi tapak perancangan dimana zona publik tunjukan pada warna hijau, zona semi publik
ditunjukan pada warna orange, kemudian zona semi privat yang berwarna kuning, sedangkan zona
privat ditunjukan pada warna merah. Sirkulasi pengujung maupun pengelola ditempatkan secara
terpisah dengan sirkulasi satu arah agar dapat mengurangi tingkat kemacetan pada area bangunan.
Vegetasi yang digunakan pada perancangan menggunakan vegetasi pucuk merah sebagai penetralisir
polusi dan kebisingan, vegetasi palem sebagai vegetasi pengarah jalan, kemudian vegetasi mahoni
yang bertajuk lebar sebagai vegetasi peneduh.

sumber: (Analisis Penulis, 2017)

Gambar 13: Skematik Tata Ruang Luar Perancangan Taman Budaya Kabupaten Landak

Konsep bentuk keseluruhan menerapkan komponen-komponen dari rumah betang yang
diaplikasikan dengan penggunaan lantai panggung yang transparan sebagai kebutuhan lahan parkir,
dapat dilihat pada Gambar 14. Kemudian badan bangunan sebagai fungsi ruang yang terbagi menjadi
tiga fungsi, dihubungkan oleh koridor seperti halnya pada rumah betang dimana ruai sebagai
penghubung dari masing-masing ruangan. Atap pelana merupakan ciri khas dari rumah betang yang
di aplikasikan pada bentuk bangunan yang memanjang (linier) dan simetris namun terdapat hirarki
pada area tengah sebagai penanda visual terhadap suatu bangunan publik yang memberikan kesan
nuasa lokal sebagai identitas dari daerah Kabupaten Landak.
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sumber: (Analisis Penulis, 2017)

Gambar 14: Konsep Bentuk Perancangan Taman Budaya Kabupaten Landak

Sumber distribusi air bersih menggunakan air dari PDAM dan air hujan. Distribusi air bersih
menggunakan sistem downfeed yaitu dengan meletakan tangki atas sehingga distribusi air dapat
menggunakan gaya gravitasi, sistem downfeed ini merupakan upaya untuk meminimalisir
penggunaan pompa yang berlebihan dengan menggunakan listrik sebagai tenaga penggeraknya.
Skema distribusi air besih dimulai dari ground watertank yang kemudian dipompa untuk ditampung
kembali pada tangki atas kemudian air bersih di distribusikan pada ruang ruang servis.

sumber: (Analisis Penulis, 2017)

Gambar 15: Skema Sistem Distribusi Air Bersih pada Perancangan Taman Budaya Kabupaten Landak

Sistem pengolahan limbah dibagi menjadi 2 jenis yaitu limbah cair dan limbah padat. Sumber
limbah cair akan ditampung dan dilakukan treatment secara kimiawi untuk menghilangkan
kandungan-kandungan zat berbahaya sehingga dari proses tersebut limbah cair dapat digunakan
sebagai penyiram tanaman pada area bangunan. Sedangkan untuk limbah padat dari dapur, KM / WC
umum menggunakan treatment secara biologis sebelum dilakukan pembuangan pada riol kota.

sumber: (Analisis Penulis, 2017)

Gambar 16: Skema Sistem Pengolahan Limbah pada Perancangan Taman Budaya Kabupaten Landak
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Sumber listrik utama pada bangunan adalah berasal dari PLN yang langsung menuju ruang panel
sebagai penampung daya listrik yang masuk. Tenaga Listrik cadangan pada bangunan menggunakan
genset kemudian langsung menuju ruang panel sebagai penampung daya. Dari ruang panel yang
merupakan panel induk kemudian di distribukan pada sub panel agar daya listrik dapat terbagi secara
merata sesuai dengan kebutuhan dari fungsi ruang. Kemudian dari sub ditribusi panel, daya listrik
dialirkan pada masing-masing ruang sesuai dengan kebutuhan pada bangunan perancangan.

sumber: (Analisis Penulis, 2017)

Gambar 17: Skema Sistem Kelistrikan pada Perancangan Taman Budaya Kabupaten Landak

Sistem penghawaan dan pencahayaan bangunan terbagi menjadi dua jenis, yaitu alami dan
buatan. Untuk mendapatkan pencahaan alami menggunakan bukaan atau void sebagai masuknya
cahaya dan udara. Pencahayaan buatan dapat menggunakan lampu yang dapat menambah nilai
estetika pada bangunan. Penghawaan alami yang digunakan melalui bukaan jendela atau void yang
dapat dimaksimalkan pada zona semi publik. Sedangkan penghawaan buatan pada bangunan
menggunakan AC Split dan AC Standing, lebih jelas bisa dilihat pada Gambar 18.

sumber: (Analisis Penulis, 2017)

Gambar 18: Skema Sistem Penghawaan Buatan pada Perancangan Taman Budaya Kabupaten Landak

Sistem keamanan kebakaran pada bangunan menggunakan sprinkler pada masing-masing fungsi
ruang yang membutuhkan dan box hidran yang diletakkan setiap 35 meter dalam bangunan. Selain
itu, juga terdapat APAR (Alat Pemadam Api Ringan) yang digunakan untuk pencegahan kebakaran
skala kecil yang ditemptakan pada beberapa sudut dinding pada bangunan. Tangga darurat
merupakan salah satu usaha penanggulangan kebakaran pada bangunan, terutama pada ruang
pertunjukan seni dengan skala ruangan yang cukup besar dan tingkat kepadatan penonton yang
cukup tinggi, sehingga tangga darurat sangat dibutuhkan pada bangunan perancangan. Penempatan
tangga darurat di tempatkan pada sudut ruang pertunjukan dengan pembangian zona yang tersebar.

sumber: (Analisis Penulis, 2017)

Gambar 19: Skema Sistem Keamanan Kebakaran pada Perancangan Taman Budaya Kabupaten Landak
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Untuk struktur atas pada fungsi utama yaitu berupa ruang pertunjukan seni menggunakan
struktur bentang lebar, dengan bukaan bentang sebesar 28 meter. Jenis material yang digunakan
pada struktur bentang lebar yaitu material baja wf yang langsung diteruskan pada struktur rangka
atap. Jarak setiap kolom struktur yang diterusakan pada struktur atap berjarak 6 meter pada setiap
kolom yang saling terikat. Struktur bentang lebar yang digunakan sesuai dengan kebutuhan fungsi
ruang pertunjukan seni yang memperhatikan kenikmatan visual penonton agar tidak terhalang oleh
kolom saat adanya pertunjukan seni.

sumber: (Analisis Penulis, 2017)

Gambar 20: Struktur Atas Fungsi Utama pada Perancangan Taman Budaya Kabupaten Landak

Fungsi lainnya seperti ruang galeri seni budaya dan fungsi komersil tidak membutuhkan
penanganan khusus, sehingga jenis struktur yang digunakan yaitu struktur rangka dengan perletakan
kolom disusun dengan jarak yang sama sehingga memudahkan dalam proses konstruksi. Struktur grid
sangat fleksibel karena sudah diketahui titik-titik yang menjadi tumpuan dari beban yang disalurkan.
Modulasi grid pada struktur rangka yang digunakan yaitu dengan grid 6 meter x 6 meter sesuai
dengan analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya. Sedangkan pada struktur atap menggunakan
jenis material baja ringan sebagai rangka kuda-kuda yang disusun sesuai dengan perletakan kolom
sebagai tumpuan beban atap.

sumber: (Analisis Penulis, 2017)

Gambar 21: Struktur Atas Fungsi Lainnya pada Perancangan Taman Budaya Kabupaten Landak

Untuk struktur bawah jenis pondasi yang digunakan yaitu pondasi tapak setempat, dengan
kondisi tanah pada lokasi perancangan yang cukup keras dan fungsi bangunan yang hanya 2-3 lantai
maka pondasi tapak setempat dinilai lebih efesien dan efektif. Pada bangunan perancangan pondasi
tapak setempat mememiliki ukuran yang berbeda, pada fungsi utama ruang pertunjunkan
menggunakan pondasi yang lebih besar terkait dengan beban yang disalurkan pada struktur bentang
lebar cukup besar sehingga dimensi ukuran pondasi lebih besar dibandingkan dengan fungsi lainya
seperti ruang galeri dan fungsi komersil.
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sumber: (Analisis Penulis, 2017)

Gambar 22: Struktur Bawah Fungsi Utama pada Perancangan Taman Budaya Kabupaten Landak

5. Hasil Perancangan
Perancangan Taman Budaya Kabupaten Landak terletak di kawasan koridor pemerintahan
segmen 1, Kecamatan Ngabang tepatnya di Jalan Raya Ngabang KM 2 yang telah disesuaikan dengan
kondisi site perancangan. Analisis yang telah dilakukan sebelumnya menghasilkan ruang pertunjukan
untuk menggelar pertunjukan seni, ruang galeri seni budaya sebagai media pembelajaran mengenai
seni dan kebudayaan, ruang latihan tari, ruang latihan musik, ruang latihan teater, kantor pengelola,
ruang tiketing, toko souvenir, kafetaria dan plaza.

sumber: (Analisis Penulis, 2017)

Gambar 23: Site Plan Perancangan Taman Budaya Kabupaten Landak
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sumber: (Analisis Penulis, 2017)

Gambar 24: Denah Lantai 1 Perancangan Taman Budaya Kabupaten Landak

sumber: (Analisis Penulis, 2017)

Gambar 25: Denah Lantai 2 Perancangan Taman Budaya Kabupaten Landak
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sumber: (Analisis Penulis, 2017)

Gambar 26: Denah Lantai 3 Perancangan Taman Budaya Kabupaten Landak

sumber: (Analisis Penulis, 2017)

Gambar 27: Tampak Perancangan Taman Budaya Kabupaten Landak
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sumber: (Analisis Penulis, 2017)

Gambar 28: Potongan Perancangan Taman Budaya Kabupaten Landak

sumber: (Analisis Penulis, 2017)

Gambar 29: Perspektif Eksterior Perancangan Taman Budaya Kabupaten Landak
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sumber: (Analisis Penulis, 2017)

Gambar 30: Perspektif Interior Perancangan Taman Budaya Kabupaten Landak

6. Kesimpulan
Taman Budaya Kabupaten Landak hadir dengan tujuan dapat mewadahi kebutuhan masyarakat
atau sanggar-sanggar seni yang ada di Kabupaten Landak maupun wisatawan sebagai sarana dan
prasarana dibidang seni budaya. Konsep Arsitektur Kalimantan Barat yang diterapkan dari segi
bentuk menerapkan bentuk lokalitas daerah Kabupaten Landak yaitu bangunan rumah betang,
kemudian tata ruang dalam berupa ruang-ruang yang dihubungkan oleh sebuah koridor juga
diterepkan dari bangunan rumah betang. Tata ruang luar berupa plaza maupun panggung terbuka
sebagai ruang sosial sehingga aktifitas kegiatan tidak hanya di ruang dalam namun interaksi sosial
juga dapat tercipta pada ruang luar yang saling keterhubungan.
Ucapan Terima Kasih
Ucapan terima kasih terhadap saya sampaikan kepada Bapak Hamdil Khaliesh, ST, MT, selaku
ketua koordinator Proyek Akhir; Bapak M. Nurhamsyah, ST, MSc, selaku Ketua Program Studi
Arsitektur; Bapak Affilyno, ST,MSc, selaku Dosen Pembimbing Utama dan Kajian Sejarah dan Teori
Arsitektur; Ibu B. Jumaylinda Goltom, ST, MT, selaku Dosen Pembimbing Kajian Bentuk Ruang dan
Sususnan dan Kajian Struktur; Bapak T. Wibowo Caesariadi, ST, MT, selaku Dosen Pembimbing Kajian
Arsitektur Lingkungan dan Kajian Arsitektur Perilaku dan Bapak F. Trias Pontia W, ST, MT, Selaku
Dosen Pembimbing Kajian Utilitas dan Kajian Metodologi Penulisan.
Referensi
Chaira, Joseph D & H. Callender, Jhon. 1983. Time-Saver Standards For Building Typers. McGraw-Hill Company. Singapura
Doelle, Leslie L. 1972. Akustik Lingkungan. Erlangga. Jakarta
Peter, Lord & Templeton, Duncan. 1996. Detail Akustika edisi ke-3. Erlangga. Jakarta
Koentjaraningrat. 1993. Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan. Gramedia. Jakarta
Saddan, Muhammad. 2014. Redesain Taman Budaya Kalimantan Barat, Tugas Akhir Teknik Arsitektur. Pontianak. UNTAN
Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. 2015. Permenpar nomor 17/MENPAR/PER/2015 Tentang Standar Usaha
Gedung Pertunjukan Seni. Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Jakarta

Volume 6 / Nomer 1 / Maret 2018

Hal 98

