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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 TINJAUAN GEDUNG PERTUNJUKAN TEATER 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Teater merupakan gedung atau ruangan tempat 

pertunjukan film, sandiwara, dan sebagainya atau dapat juga dikatakan sebagai ruangan besar 

dengan deretan kursi-kursi ke samping dan ke belakang untuk mengikuti kuliah atau untuk 

peragaan ilmiah: pementasan drama sebagai suatu seni atau profesi; seni drama; sandiwara; 

drama. (KBBI, 2016) 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa istilah “teater” berkaitan langsung dengan 

pertunjukan, sedangkan “drama” berkaitan dengan lakon atau naskah cerita yang akan 

dipentaskan. 

 Jadi, teater adalah visualisasi dari drama atau drama yang dipentaskan di atas 2 panggung 

dan disaksikan oleh penonton. Jika “drama” adalah lakon dan “teater” adalah pertunjukan maka 

“drama” merupakan bagian atau salah satu unsur dari  “teater”. (Santosa, 2008) 

2.2 TINJAUAN RUANG  PERTUNJUKAN 

Menurut Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia nomor 17 tahun 2015 tentang 

standar usaha gedung pertunjukan seni, Usaha Gedung Pertunjukan Seni adalah penyediaan 

tempat didalam ruangan atau diluar ruangan yang dilengkapi fasilitas untuk aktivitas 

penampilan karya seni. 

2.2.1 TEATER DAN JUMLAH PENDUDUK 

 Di Jerman, Swiss dan Australia terdapat ketergantungan karakteristik antara luas wilayah, 

ukuran teater, dan jenis teater. (Neufert E. , 2002) 

<50.000 penduduk : Gedung Pertunjukan Lokal (Gedung Utama 500-600 tempat duduk) 

50.000 – 100.000 : Gedung pertunjukan local dengan teater kota. Untuk drama dan operet,    

sesekali untuk opera. 

100.000 – 200.000 : Teater tiga sektor, 700-800 tempat duduk. 

200.000 – 500.000  : Ruang opera kecil 800 – 1000, ruang drama 600 – 800 tempat duduk. 

500.000 – 1.000.000 : ruang opera 1000 – 1400 tempat duduk dan beberapa teater 

eksperimental. 

≥1.000.000 : Gedung opera besar 1400 – 2000 tempat duduk. 
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2.2.2 TEATER BERDASARKAN KAPASITAS 

Jenis teater juga dapat diklasifikasikan menurut kapasitas penonton yang 

ditampungnya (Ham, 1987) :  

 Sangat Besar 

Teater yang memiliki 1500 kursi penonton atau lebih. 

 Besar 

Teater yang memiliki 900 - 1500 kursi penonton. 

 Sedang 

Teater yang memiliki 500-900 kursi penonton. 

 Kecil 

Teater yang memiliki kurang dari 500 kursi penonton. 

2.3 TINJAUAN PANGGUNG 

Panggung merupakan ruang yang cukup vital dalam sebuah gedung pertunjukan. Dalam 

panggung terjadi aktivitas yang menyangkut penampil dan penoton. 

2.3.1 PENGERTIAN PANGGUNG 

Panggung adalah tempat berlangsungnya sebuah pertunjukan dimana interaksi antara kerja 

penulis lakon, sutradara, dan actor ditampilkan di hadapan penonton. Di atas panggung inilah 

semua laku lakon disajikan dengan maksud agar penonton menangkap maksud cerita yang 

ditampilkan. Untuk menyampaikan maksud tersebut pekerja teater mengolah dan menata 

panggung sedemikian rupa untuk mencapai maksud yang dinginkan. Seperti telah disebutkan 

di atas bahwa banyak sekali jenis panggung tetapi dewasa ini hanya tiga jenis panggung yang 

sering digunakan. Ketiganya adalah panggung proscenium, panggung thrust, dan panggung 

arena. Dengan memahami bentuk dari masingmasing panggung inilah, penata panggung dapat 

merancangkan karyanya berdasar lakon yang akan disajikan dengan baik.  

Tata panggung disebut juga dengan istilah scenery (tata dekorasi). Gambaran tempat 

kejadian lakon diwujudkan oleh tata panggung dalam pementasan. Tidak hanya sekedar 

dekorasi (hiasan) semata, tetapi segala tata letak perabot atau piranti yang akan digunakan oleh 

aktor disediakan oleh penata panggung. Penataan panggung disesuaikan dengan tuntutan 

cerita, kehendak artistik sutradara, dan panggung tempat pementasan dilaksanakan. Oleh 

karena itu, sebelum melaksanakan penataan panggung seorang penata panggung perlu 

mempelajari panggung pertunjukan. (Santoso, 2008) 
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2.3.2 JENIS PANGGUNG 

 Panggung pertunjukan memiliki beberapa jenis diantaranya panggung berdasar bentuk, 

kapasitas, jenis pertunjukan, dan lain sebagainya. 

a)  PANGGUNG BERDASARKAN BENTUK 

Berikut merupakan beberapa jenis panggung berdasarkan bentuk (Santoso, 2008) : 

i.  ARENA 

Menurut Santoso dalam Seni Teater Jilid II, Panggung arena adalah panggung yang 

penontonnya melingkar atau duduk mengelilingi panggung. Penonton sangat dekat 

sekali dengan pemain. Agar semua pemain dapat terlihat dari setiap sisi maka 

penggunaan set dekor berupa bangunan tertutup vertikal tidak diperbolehkan karena 

dapat menghalangi pandangan penonton. Karena bentuknya yang dikelilingi oleh 

penonton, maka penata panggung dituntut kreativitasnya untuk mewujudkan set 

dekor. Segala perabot yang digunakan dalam panggung arena harus benar-benar 

dipertimbangkan dan dicermati secara hati-hati baik bentuk, ukuran, dan 

penempatannya. Semua ditata agar enak dipandang dari berbagai sisi.  

 

Gambar 2.1 Panggung Arena 

Sumber : Seni Teater Jilid II 

Panggung arena biasanya dibuat secara terbuka (tanpa atap) dan tertutup. Inti dari 

pangung arena baik terbuka atau tertutup adalah mendekatkan penonton dengan 

pemain. Kedekatan jarak ini membawa konsekuensi artistik tersendiri baik bagi pemain 

dan (terutama) tata panggung. Karena jaraknya yang dekat, detil perabot yang 

diletakkan di atas panggung harus benar-benar sempurna sebab jika tidak maka cacat 

sedikit saja akan nampak. Misalnya, di atas panggung diletakkan kursi dan meja berukir.  
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Jika bentuk ukiran yang ditampilkan tidak Nampak sempurna - berbeda satu dengan 

yang lain - maka penonton akan dengan mudah melihatnya. Hal ini mempengaruhi nilai 

artistic pementasan. Lepas dari kesulitan yang dihadapi, panggun arena sering menjadi 

pilihan utama bagi teater tradisional. Kedekatan jarak antara pemain dan penonton 

dimanfaatkan untuk melakukan komunikasi langsung di tengah-tengah pementasan 

yang menjadi ciri khas teater tersebut. Aspek kedekatan inilah yang dieksplorasi untuk 

menimbulkan daya tarik penonton. Kemungkinan berkomunikasi secara langsung atau 

bahkan bermain di tengah-tengah penonton ini menjadi tantangan kreatif bagi teater 

modern. Banyak usaha yang dilakukan untuk mendekatkan pertunjukan dengan 

penonton, salah satunya adalah penggunaan panggung arena. Beberapa 

pengembangan desain dari teater arena melingkar dilakukan sehingga bentuk teater 

arena menjadi bermacammacam. 

 

Gambar 2.2 Berbagai Jenis Panggung Arena 

Sumber : Seni Teater Jilid II 

Masing-masing bentuk memiliki keunikannya tersendiri tetapi semuanya memiliki 

tujuan yang sama yaitu mendekatkan pemain dengan penonton (Santoso, 2008). 

ii. PROSCENIUM 

Panggung proscenium bisa juga disebut sebagai panggung bingkai karena penonton 

menyaksikan aksi aktor dalam lakon melalui sebuah bingkai atau lengkung proscenium 

(proscenium arch). Bingkai yang dipasangi layar atau gorden inilah yang memisahkan 

wilayah acting pemain dengan penonton yang menyaksikan pertunjukan dari satu arah  
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Dengan pemisahan ini maka pergantian tata panggung dapat dilakukan tanpa 

sepengetahuan penonton. Panggung proscenium sudah lama digunakan dalam dunia 

teater. Jarak yang sengaja diciptakan untuk memisahkan pemain dan penonton ini 

dapat digunakan untuk menyajikan cerita seperti apa adanya. Aktor dapat bermain 

dengan leluasa seolah-olah tidak ada penonton yang hadir melihatnya. Pemisahan ini 

dapat membantu efek artistik yang dinginkan terutama dalam gaya realisme yang 

menghendaki lakon seolah-olah benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata. 

 

Gambar 2.3 Panggung Proscenium 

Sumber : Seni Teater Jilid II 

Tata panggung pun sangat diuntungkan dengan adanya jarak dan pandangan satu 

arah dari penonton. Perspektif dapat ditampilkan dengan memanfaatkan kedalaman 

panggung (luas panggung ke belakang). Gambar dekorasi dan perabot tidak begitu 

menuntut kejelasan detil sampai hal-hal terkecil. Bentangan jarak dapat menciptkan 

bayangan arstisitk tersendiri yang mampu menghadirkan kesan.  

Kesan inilah yang diolah penata panggung untuk mewujudkan kreasinya di atas 

panggung proscenium. Seperti sebuah lukisan, bingkai proscenium menjadi batas 

tepinya. Penonton disuguhi gambaran melalui bingkai tersebut. Hampir semua sekolah 

teater memiliki jenis panggung proscenium. Pembelajaran tata panggung untuk 

menciptakan ilusi (tipuan) imajinatif sangat dimungkinkan dalam panggung 

proscenium. Jarak antara penonton dan panggung adalah jarak yang dapat 

dimanfaatkan untuk menciptakan gambaran kreatif pemangungan. Semua yang ada di 

atas panggung dapat disajikan secara sempurna seolah-olah gambar nyata. 

 Tata cahaya yang memproduksi sinar dapat dihadirkan dengan tanpa terlihat oleh 

penonton dimana posisi lampu berada. Intinya semua yang di atas panggung dapat 

diciptakan untuk mengelabui pandangan penonton dan mengarahkan mereka pada 

pemikiran bahwa apa yang terjadi di atas pentas adalah kenyataan. 
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 Pesona inilah yang membuat penggunaan panggung proscenium bertahan sampai 

sekarang. (Santoso, 2008) 

iii. THRUST 

Panggung thrust seperti panggung proscenium tetapi dua per tiga bagian depannya 

menjorok ke arah penonton. Pada bagian depan yang menjorok ini penonton dapat 

duduk di sisi kanan dan kiri panggung. Panggung thrust nampak seperti gabungan 

antara panggung arena dan proscenium. 

 

Gambar 2.4 Panggung Thrust 

Sumber : Seni Teater Jilid II 

Untuk penataan panggung, bagian depan diperlakukan seolah panggung Arena 

sehingga tidak ada bangunan tertutup vertikal yang dipasang. Sedangkan panggung 

belakang diperlakukan seolah panggung proscenium yang dapat menampilan 

kedalaman objek atau pemandangan secara perspektif. Panggung thrust telah 

digunakan sejak Abad Pertengahan (Medieval) dalam bentuk panggung berjalan 

(wagon stage) pada suatu karnaval. Bentuk ini kemudian diadopsi oleh sutradara teater 

modern yang menghendaki lakon ditampilkan melalui akting para pemain secara lebih 

artifisial (dibuat-buat agar lebih menarik) kepada penonton. Bagian panggung yang 

dekat dengan penonton memungkinkan gaya acting teater presentasional yang 

mempersembahkan permainan kepada penonton secara langsung, sementara bagian 

belakang atau panggung atas dapat digunakan untuk penataan panggung yang 

memberikan gambaran lokasi kejadian. (Santoso, 2008) 

b) PANGGUNG BERDASARKAN KONDISI FISIK 

Berikut merupakan beberapa jenis panggung berdasarkan kondisi fisik (Ham, 1987): 
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i. TEATER TERBUKA 

Pertunjukan seni dilakukan pada ruangan terbuka. 

ii. TEATER TERTUTUP 

Pertunjukan seni dilakukan pada ruangan tertutup. 

iii. TEATER SEMI TERTUTUP 

Panggung pertunjukan semi tertutup merupakan perpaduan dari teater terbuka 

dan tertutup. Dimana bagian yang tertutup hanya pada stage (panggung) saja, 

sedangakan pada bagian bangku penonton dibiarkan terbuka. Teater dengan bentuk 

spserti ini cocok untuk pementasan tari dan teater. 

c) PANGGUNG BERDASARKAN JENIS PERTUNJUKAN 

Jenis panggung juga dibedakan berdasarkan jenis pertunjukannya. Berikut adalah jenis 

panggung berdasarkan jenis pertunjukannya. 

Tabel 2.1 Panggung Berdasarkan Jenis Pertunjukan 

Jenis Pertunjukan Karakteristik 

Drama Simfoni Drama dengan tarian, 

arak-arakan dan 

pengerahan masa yang 

banyak. 

Opera besar Pertunjukan dengan 

penampil dengan jumlah 

banyak dalam area 

panggung dalam waktu 

bersamaan. 

Drama Sandiwara Berupa drama 

sandiwara modern. 

Tari Pertunjukan dengan 

gerakan yang anggun 

dan ekspresif dengan 

pola yang telah 

dirancang. 

Drama musical : Opera 

rakyat, operet, komedi 

musical, musik drama. 

Pertunjukan drama yang 

lebih kecil dari opera 

besar.  

  

Sumber : Time Saver Standard For Building Types 
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2.3.3 BAGIAN PANGGUNG 

Panggung teater modern memiliki bagian-bagian atau ruangruang yang secara 

mendasar dibagi menjadi tiga, yaitu bagian panggung, auditorium (tempat penonton), dan 

ruang depan. Bagian yang paling kompleks dan memiliki fungsi artistik pendukung 

pertunjukan adalah bagian panggung. Masing-masing memiliki fungsinya sendiri. Seorang 

penata panggung harus mengenal bagian-bagian panggung secara mendetil. (Santoso, 

2008) 

 

Gambar 2.5 Bagian Panggung 

Sumber : Seni Teater Jilid II 

a)  Border 

Pembatas yang terbuat dari kain. Dapat dinaikkan dan diturunkan. Fungsinya untuk 

memberikan batasan area permaianan yang digunakan. 

b) B Backdrop 

Layar paling belakang. Kain yang dapat digulung atau diturun-naikkan dan 

membentuk latar belakang panggung. 

c) C Batten 

Disebut juga kakuan. Perlengkapan panggung yang dapat digunakan untuk 

meletakkan atau menggantung benda dan dapat dipindahkan secara fleksibel. 
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d) D Penutup/flies 

Bagian atas rumah panggung yang dapat digunakan untuk menggantung set dekor 

serta menangani peralatan tata cahaya. 

e) E Rumah panggung (stage house) 

Seluruh ruang panggung yang meliputi latar dan area untuk tampil. 

f) F Catwalk (jalan sempit) 

Permukaan, papan atau jembatan yang dibuat di atas panggung yang dapat 

menghubungkan sisi satu ke sisi lain sehingga memudahkan pekerja dalam 

memasang dan menata peralatan. 

g) G Tirai besi 

Satu tirai khsusus yang dibuat dari logam untuk memisahkan bagian panggung dan 

kursi penonton. Digunakan bila terjadi kebakaran di atas panggung. Tirai ini 

diturunkan sehingga api tidak menjalar keluar dan penonton bisa segera dievakuasi. 

h) H Latar panggung atas 

Bagian latar paling belakang yang biasanya digunakan untuk memperluas area 

pementasan dengan meletakkan gambar perspektif. 

i) I Sayap (side wing).  

Bagian kanan dan kiri panggung yang tersembunyi dari penonton, biasanya 

digunakan para actor menunggu giliran sesaat sebelum tampil. 

j) J Layar panggung 

Tirai kain yang memisahkan panggung dan ruang penonton. Digunakan (dibuka) 

untuk menandai dimulainya pertunjukan. Ditutup untuk mengakhiri pertunjukan. 

Digunakan juga dalam waktu jeda penataan set dekor antara babak satu dengan 

lainnya. 

k) K Trap jungkit 

Area permainan atau panggung yang biasanya bisa dibuka dan ditutup untuk keluar-

masuk pemain dari bawah panggung. 

l) L Tangga.  

Digunakan untuk naik ke bagian atas panggung secara cepat. Tangga lain, biasanya 

diletakkan di belakang atau samping panggung sebelah luar. 

m) M Apron 

Daerah yang terletak di depan layar atau persis di depan bingkai proscenium. 

n) N Bawah panggung 

Digunakan untuk menyimpan peralatan set. Terkadang di bagian bawah ini juga 

terdapat kamar ganti pemain. 
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o) O Panggung 

Tempat pertunjukan dilangsungkan. 

p) P Orchestra Pit 

Tempat para musisi orkestra bermain. Dalam beberapa panggung proscenium, 

orchestra pit tidak disediakan. 

 

Gambar 2.6 Bagian Panggung 

Sumber : Seni Teater Jilid II 

q) Q FOH (Front Of House) Bar 

Baris lampu yang dipasang di atas penonton. Digunakan untuk lampu spot. 
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r) R Langit-langit akustik 

Terbuat dari bahan yang dapat memproyeksikan suara dan tidak menghasilkan 

gema. 

s) S Ruang pengendali 

Ruang untuk mengendalikan cahaya dan suara (sound system). 

t) T Bar 

Tempat menjual makan dan minum untuk penonton selama menunggu pertunjukan 

dimulai.  

u) U Foyer 

Ruang tunggu penonton sebelum pertunjukan dimulai atau saat istirahat. 

v) V Tangga 

Digunakan untuk naik dan turun dari ruang lantai satu ke ruang lantai lain. 

w) W Auditorium (house) 

Ruang tempat duduk penonton di panggung proscenium. Istilah auditorium sering 

juga digunakan sebagai pengganti panggung proscenium itu sendiri. X Ruang ganti 

pemain. Ruang ini bisa juga terletak di bagian bawah belakang panggung. 

2.4 TATA CAHAYA 

Cahaya adalah unsur tata artistik yang paling penting dalam pertunjukan teater. Tanpa 

adanya cahaya maka penonton tidak akan dapat menyaksikan apa-apa. Dalam pertunjukan era 

primitif manusia hanya menggunakan cahaya matahari, bulan atau api untuk menerangi. Sejak 

ditemukannya lampu penerangan manusia menciptakan modifikasi dan menemukan hal-hal 

baru yang dapat digunakan untuk menerangi panggung pementasan. Seorang penata cahaya 

perlu mempelajari pengetahuan dasar dan penguasaan peralatan tata cahaya. Pengetahuan 

dasar ini selanjutnya dapat diterapkan dan dikembangkan dalam pelanataan cahaya untuk 

kepentingan artistik pemanggungan. 

2.4.1 FUNGSI DASAR TATA CAHAYA 

Menurut Carpenter dalam Seni Teater Jilid 2, (2008) Tata cahaya yang hadir di atas 

panggung dan menyinari semua objek sesungguhnya menghadirkan kemungkinan bagi 

sutradara, aktor, dan penonton untuk saling melihat dan berkomunikasi. Semua objek yang 

disinari memberikan gambaran yang jelas kepada penonton tentang segala sesuatu yang 

akan dikomunikasikan. Dengan cahaya, sutradara dapat menghadirkan ilusi imajinatif. 

Banyak hal yang bisa dikerjakan bekaitan dengan peran tata cahaya tetapi fungsi dasar tata 

cahaya ada empat, yaitu penerangan, dimensi, pemilihan, dan atmosfir. 
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a. Penerangan 

Inilah fungsi paling mendasar dari tata cahaya. Lampu memberi penerangan 

pada pemain dan setiap objek yang ada di atas panggung. Istilah penerangan dalam tata 

cahaya panggung bukan hanya sekedar memberi efek terang sehingga bisa dilihat tetapi 

memberi penerangan bagian tertentu dengan intensitas tertentu. Tidak semua area di 

atas panggung memiliki tingkat terang yang sama tetapi diatur dengan tujuan dan 

maksud tertentu sehingga menegaskan pesan yang hendak disampaikan melalui laku 

aktor di atas pentas. 

b. Dimensi 

Dengan tata cahaya kedalaman sebuah objek dapat dicitrakan. Dimensi dapat 

diciptakan dengan membagi sisi gelap dan terang atas objek yang disinari sehingga 

membantu perspektif tata panggung. Jika semua objek diterangi dengan intensitas yang 

sama maka gambar yang akan tertangkap oleh mata penonton menjadi datar. Dengan 

pengaturan tingkat intensitas serta pemilahan sisi gelap dan terang maka dimensi objek 

akan muncul. Pemilihan. Tata cahaya dapat dimanfaatkan untuk menentukan objek dan 

area yang hendak disinari. Jika dalam film dan televisi sutradara dapat memilih adegan 

menggunakan kamera maka sutradara panggung melakukannya dengan cahaya. Dalam 

teater, penonton secara normal dapat melihat seluruh area panggung, untuk 

memberikan fokus perhatian pada area atau aksi tertentu sutradara memanfaatkan 

cahaya. Pemilihan ini tidak hanya berpengaruh bagi perhatian penonton tetapi juga 

bagi para aktor di atas pentas serta keindahan tata panggung yang dihadirkan. 

c. Atmosfir 

Yang paling menarik dari fungsi tata cahaya adalah kemampuannya 

menghadirkan suasana yang mempengaruhi emosi penonton. Kata “atmosfir” 

digunakan untuk menjelaskan suasana serta emosi yang terkandung dalam peristiwa 

lakon. Tata cahaya mampu menghadirkan suasana yang dikehendaki oleh lakon. Sejak 

ditemukannya teknologi pencahayaan panggung, efek lampu dapat diciptakan untuk 

menirukan cahaya bulan dan matahari pada waktu-waktu tertentu. Misalnya, warna 

cahaya matahari pagi berbeda dengan siang hari. Sinar mentari pagi membawa 

kehangatan sedangkan sinar mentari siang hari terasa panas. Inilah gambaran suasana 

dan emosi yang dapat dimunculkan oleh tata cahaya. 

2.4.2 FUNGSI PENDUKUNG TATA CAHAYA 

Selain keempat fungsi pokok di atas, tata cahaya memiliki fungsi pendukung yang 

dikembangkan secara berlainan oleh masing-masing ahli tata cahaya. Beberapa fungsi 

pendukung yang dapat ditemukan dalam tata cahaya adalah sebagai berikut (Santoso, 

2008) : 
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a. Gerak 

Tata cahaya tidaklah statis. Sepanjang pementasan, cahaya selalu bergerak dan 

berpindah dari area satu ke area lain, dari objek satu ke objek lain. Gerak perpindahan 

cahaya ini mengalir sehingga kadang-kadang perubahannya disadari oleh penonton dan 

kadang tidak. Jika perpindahan cahaya bergerak dari aktor satu ke aktor lain dalam area 

yang berbeda, penonton dapat melihatnya dengan jelas. Tetapi pergantian cahaya 

dalam satu area ketika adegan tengah berlangsung terkadang tidak secara langsung 

disadari. Tanpa sadar penonton dibawa ke dalam suasana yang berbeda melalui 

perubahan cahaya. 

b. Gaya 

Cahaya dapat menunjukkan gaya pementasan yang sedang dilakonkan. Gaya realis 

atau naturalis yang mensyaratkan detil kenyataan mengharuskan tata cahaya 

mengikuti cahaya alami seperti matahari, bulan atau lampu meja. Dalam gaya Surealis 

tata cahaya diproyeksikan untuk menyajikan imajinasi atau fantasi di luar kenyataan 

seharihari. Dalam pementasan komedi atau dagelan tata cahaya membutuhkan tingkat 

penerangan yang tinggi sehingga setiap gerak lucu yang dilakukan oleh aktor dapat 

tertangkap jelas oleh penonton. 

a) Komposisi 

Cahaya dapat dimanfaatkan untuk menciptakan lukisan panggung melalui tatanan 

warna yang dihasilkannya. 

b) Penekanan 

Tata cahaya dapat memberikan penekanan tertentu pada adegan atau objek yang 

dinginkan. Penggunaan warna serta intensitas dapat menarik perhatian penonton 

sehingga membantu pesan yang hendak disampaikan. Sebuah bagian bangunan yang 

tinggi yang senantiasa disinarI cahaya sepanjang pertunjukan akan menarik perhatian 

penonton dan menimbulkan pertanyaan sehingga membuat penonton menyelidiki 

maksud dari hal tersebut. 

c. Pemberian tanda 

Cahaya berfungsi untuk memberi tanda selama pertunjukan berlangsung. Misalnya, 

fade out untuk mengakhiri sebuah adegan, fade in untuk memulai adegan dan black out 

sebagai akhir dari cerita. Dalam pementasan teater tradisional, black out biasanya 

digunakan. 

2.5 TATA SUARA 

Tata adalah suatu usaha pengaturan terhadap sesuatu bentuk, benda dan sebagainya untuk 

tujuan tertentu. Suara adalah getaran yang dihasilkan oleh sumber bunyi biasanya dari benda 

padat yang merambat melalui media atau perantara. Perantara dapat berupa benda padat, cair, 

dan udara kepada alat pendengaran.  
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Tata suara adalah suatu usaha untuk mengatur, menempatkan dan memanfaatkan 

berbagai sumber suara sesuai dengan etika dan estetika untuk suatu tujuan tertentu, misalnya 

untuk pidato, penyiaran, reccording, dan pertunjukan teater. Tata suara berakibat langsung 

pada pendengaran manusia. Selaput pendengaran atau gendang telinga menerima getaran 

yang merambat melalui udara sesuai degan besar kecilnya suara yang dihasilkan oleh sumber 

bunyi atau suara. Bentuk dari getaran tersebut adalah kerapatan dan kerenggangan udara yang 

disebut dengan gelombang suara. Gelombang suara yang sampai pada rongga telinga dapat 

menggetarkan selaput gendang pendengaran dan menimbulkan rangsangan pada ujung-ujung 

syaraf pendengaran. Rangsangan getaran udara yang berulang-ulang akan diteruskan ke pusat 

syaraf atau otak, apabila getaran yang berasal dari sumber bunyi berhasil mencapai otak melalui 

alat pendengaran, maka kita dapat mengatakan mendengar bunyi atau suara. (Santoso, 2008) 

2.5.1 TEKNIK PENATAAN SUARA 

Penata suara dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan kualitas 

suara yang dihasilkan sebagai nilai seni. Kualitas suara yang dihasilkan ahrus baik, jelas, 

wajar terdengar, indah dan menarik. Bukan hanya mengutamakan keras dan lemahnya 

suara. Yang dimaksud dengan kualitas suara yag baik adalah memenuhi standar level 

minimal, terhindar dari noise (kegaduhan), dan distorsi (gangguan) serta tercapainya 

keseimbangan (balance) suara. Penata suara harus memiliki pengalaman dan pemahaman 

terhadap peralatan yang digunakan. Selain itu, penata suara harus menguasai beragam 

teknik penataan suara. (Santoso, 2008) 

a) TEKNIK MIKING 

Suatu teknik pemilihan dan penempatan mikrofon terhadap sumber suara 

berdasarkan tujuan, fungsi dan estetika tata suara. Teknik miking ini sering disebut dengan 

teknik “todong” (Gb.305), artinya semua sumber suara ditangkap melalui mikrofon. Baik 

sumber suara yang berasal dari instrumen akustik maupun peralatan elektronik seperti 

keyboard, gitar elektrik, dan audio player. Untuk mendapatkan suara dari instrumen 

tersebut dilakukan dengan cara memasang mikrofon yang sesuai pada speaker monitor. 

Meskipun peralatan tersebut memiliki fasilitas line-out yang dapat dihubungkan langsung 

dengan audio mixer, tetapi dalam teknik mikking semua tergantung dari pemasangan 

mikrofon. Dalam hal ini, ketelitian dan ketepatan penata suara dalam memilih serta 

memasang mikrofon diperlukan. (Santoso, 2008) 

b) TEKNIK BALANCING 

Pengaturan berbagai sumber dan peralatan tata suara untuk mendapatkan hasil 

suara atau rekaman yang baik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu keselarasan, 

keserasian dan keseimbangan (balance). Tingkat keberhasilan penataan suara adalah 

mendapatkan hasil suara yang selaras dan seimbang antara karakter sumber suara asli 

dengan hasil olahan suara setelah melalui proses peralatan (pengolahan).  



19 
 

Sebagai contoh adalah dialog drama yang dilakukan oleh dua tokoh yang memiliki 

karakter suara yang berbeda. Posisi pengaturan jarak dan arah sudut (angle) jika 

menggunakan satu mikrofon berbeda dengan dua mikrofon. Penata suara harus dapat 

menghasilkan suara yang berimbang, artinya hasil pengolahan dua sumber suara tersebut 

tidak mengalami perbedaan yang mencolok baik secara kualitas dan level keluarannya. 

(Santoso, 2008) 

c) TEKNIK MIXING 

Suatu proses pengolahan/pencampuiran berbagai sumber melalui perangkat 

elektronik audio mixer untuk menghasilkan pengolahan suara yang terbaik sesuai dengan 

karakter sumber suara, cita rasa, etika, dan estetika tata suara. Berbagai sumber suara 

dengan masing-masing karakter masuk secara bersamaan ke audio mixer. Peran penata 

suara sangat dibutuhkan untuk mengolah dan mengontrol melalui fader level (lever) audio 

yang diinginkan. Perbandingan level musik ilustrasi ketika dialog berjalan, transisi, 

soundtrack, sound effect, dan lain sebagainya perlu diperhatikan. (Santoso, 2008) 

d) TEKNIK RECORDING 

Suatu proses untuk mendapatkan informasi atau hasil rekaman suara yang 

disimpan dalam suatu media rekaman pita magnetic (cassette), piringan hitam, CD, hardisk, 

dan sebagainya, dengan tujuan hasil rekaman dapat diperdengarkan kembali. Teknik 

rekaman dilakukan apabila hasil olahan suara hendak disimpan ke dalam media rekam. 

Apabila tidak, hasil olahan dapat diperdengarkan kembali lewat audio speaker. (Santoso, 

2008) 

2.5.2 FUNGSI TATA SUARA 

Dalam pertunjukan teater, suara memiliki peranan yang penting dalam 

menyampaikan cerita. Karena media dasarnya adalah lakon yang diucapkan, maka 

meskipun gerak pemain juga penting, tetapi verbalisasi cerita tersampai melalui suara. Tata 

suara memiliki beberapa fungsi, yaitu (Santoso, 2008) : 

a. Menyampaikan pesan tentang keadaan yang sebenarnya kepada pendengar atau 

penonton. 

b. Menekankan sebuah adegan atau peristiwa tertentu dalam lakon, baik melalui 

efek suara atau alunan musik yang di buat untuk menggambarkan suasana atau 

atmosfir suatu tempat kejadian. 

c. Menentukan tempat dan suasana terentu, keadaan tenang, tegang, gembira 

maupun sedih, misalnya seperti suara ombak, camar dan angin memperkuat latar 

cerita di tepi pantai. 

d. Menentukan atau memberikan informasi waktu. Bunyi lonceng jam dinding, ayam 

berkokok, suara burung hantu, dan lain sebagainya. 

e. Untuk menjelaskan datang dan perginya seorang pemain. Ketukan pintu, suara 

motor menjauh, dan suara langkah kaki, gebrakan meja, dan lain sebagainya. 
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f. Sebagai tanda pengenal suatu acara atau musik identitas cara (soundtrack). Musik 

yang berirama jenaka bisa memberikan gambaran bahwa pertunjukan yang akan 

disaksikan 

g. bernuansa komedi, sementara musik yang berat dan tegang dapat memberikan 

gambaran pertunjukan dramatik. 

h. Menciptakan efek khayalan atau imajinasi dengan menghadirkan suara-suara 

aneh di luar kelaziman. 

i. Sebagai peralihan antara dua adegan, sebagai fungsi perangkai atau pemisah 

adegan, biasanya musik pendek yang dibuat khusus untuk suatu drama atau 

ceritera. 

j. Sebagai tanda mulai dan menutup suatu adegan atau pertunjukan. Tone buka dan 

tone penutup, ada juga yang diambil dari potongan soundtrack. 

Semua fungsi tata suara berkaitan dengan instrumen yang menghasilkan bunyi. Dalam 

kasus ilustrasi musik pertunjukan, tata suara menggunakan perlengkapan elektronis. 

Dengan demikian, penataan suara harus mempertimbangkan keseimbangan antara suara 

aktor dan suara music ilustrasi. Demikian pula pada saat fungsi suara untuk memulai sebuah 

adegan.  

Pengaturan tinggi rendahnya suara harus diperhitungkan sehingga ketika dialog 

pemain sudah mulai berjalan semuanya akan terdengar dengan jelas (Santoso, 2008). 

2.5.3 JENIS TATA SUARA 

Tata suara memiliki beberapa jenis berdasarkan mekanismenya. Berikut beberapa jenis tata suara: 

a) LIVE 

Yang dimaskud dengan tata suara secara live adalah suatu penataan atau 

pengaturan berbagai sumber suara atau bunyi, atmosfir ilustrasi atau gerakan suara yang 

sesungguhnya, untuk diperdengarkan langsung kepada penonton/pendengar (audience) 

baik suara itu diperkuat melalui penguat elektronik ataupun tanpa pengeras suara 

memperlihatkan proses ketersampaian suara. Dalam tata suara langsung, penataan harus 

dilakukan dengan baik karena hasil yang jelek atau adanya gangguan ketika proses sedang 

berjalan akan tertangkap langsung oleh telinga pendengar.  

Pementasan teater lebih banyak menggunakan tata suara secara langsung. Sumber 

suara dialirkan ke dalam perangkat dan diproyeksikan langsung kepada audien. Dengan 

demikian jika pengaturan tidak dilakukan dengan baik maka akan menganggu jalannya 

pertunjukan. Jika semuanya dapat berjalan dengan baik tata suara yang dihasilkan secara 

langsung akan memberikan gambaran yang lebih hidup. (Santoso, 2008) 
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b) REKAMAN 

Merekam adalah suatu kegiatan menangkap informasi, bunyi atau suara tiruan 

yang dibuat dan disimpan ke dalam suatu media piringan hitam, pita suara atau CD dengan 

tujuan hasil rekaman informasi suara dapat diperdengarkan kembali. Tata suara yang 

dihasilkan melalui proses perekaman bisa menghasilkan kualitas yang baik karena 

dikerjakan di studio dan dapat diubah dari sumber aslinya. Suara bisa diatur lebih jernih. 

Kesimbangan dapat diatur. Intinya, suara hasil rekaman dapat dibuat sesuai dengan 

keinginan perancang. Akan tetapi, kelemahan dari rekaman adalah suara yang dihasilkan 

tidak tampak hidup. Teknik perekaman suara dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu 

rekaman basah dan rekaman kering. (Santoso, 2008) 

c) REKAMAN BASAH 

Seluruh sumber suara dimainkan dan direkam secara bersamaan (single track) 

sesuai dengan tata urutan yang telah ditentukan. Keuntungan rekaman basah adalah waktu 

yang dibutuhkan tidak terlalu banyak. Hasil dapat langsung diperdengarkan untuk 

mengetahui kualitas hasil rekaman. Apabila terdapat kesalahan saat itu juga dapat 

dilakukan rekaman ulang. Kerugian dari proses rekaman basah adalah persiapan harus 

benar-benar matang. Apabila salah satu pemeran tidak hadir, maka rekaman tidak dapat 

dilakukan. Kesalahan yang diakibatkan salah satu pemain membutuhkan pengulangan 

rekaman dengan seluruh pemain. (Santoso, 2008) 

d) REKAMAN KERING 

Masing-masing sumber suara direkam sendiri-sendiri (multi track). Biasanya yang 

direkam awal adalah announcer, narator, dan pemain (voice over). Untuk sumber suara lain 

direkam pada waktu yang berlainan. Setelah keseluruhan sumber suara terekam dengan 

baik, dilakukan penggabungan (mixing) untuk mendapatkan hasil rekaman yang diinginkan. 

Keuntungannya, pemain tidak tergantung dengan pemain yang lain.  

Kerugiannya adalah proses rekaman butuh waktu lama, penyimpanan hasil 

rekaman harus tertata baik dan teliti, butuh waktu lama untuk proses mixing dan mastering 

serta terjadi penurunan kualitas suara. (Santoso, 2008) 

2.6 STANDAR GEDUNG PERTUNJUKAN 

Untuk menciptakan sebuah gedung pertunjukan yang akomodatif dan nyaman bagi penonton 

maka diperlukannya standar-standar dalam gedung pertunjukan seni. 

2.6.1 TEMPAT DUDUK 

Tempat duduk merupakan salah satu bagian penting dari gedung pertunjukan. Penonton yang 

duduk di kursi akan melihat pertunjukan secara visual. Hal ini berhubungan dengan orientasi dari 

panggung dan memerlukan kelengkungan baris kursi. Pusat kelengkungan terletak di tengah 

auditorium. Namun keterbatasan anggaran biaya bisa saja menyebabkan baris kursi lurus untuk 

menyederhanakan kontruksi.  



22 
 

 

Gambar 2.7 dimensi tempat duduk penonton 

Sumber : Time Saver Standard For Building Types 

 Tinggi tempat duduk (bertingkat) di ruang penonton, tinggi tempat duduk terletak pada 

garis pandangan. Konstruksi garis pandangan berlaku untuk semua tempat duduk di ruang 

penonton (tempat duduk di lantai bawah dan juga balkon). Tiap baris tempat duduk 

membutuhkan perbedaan ketinggian pandangan secara penuh (12 cm). (Neufert E. , 2002) 

 

Gambar 2.8 Sudut visual penonton 

Sumber : Time Saver Standard For Building Types 
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Gambar 2.9 Sudut visual penonton di balkon 

Sumber : Time Saver Standard For Building Types 

 

 

Gambar 2.10 Beda elevasi pada tiap baris kursi penonton 

Sumber : Time Saver Standard For Building Types 
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2.6.2 STAGGER 

Untuk memberikan visibiltas yang baik setiap kursi, maka tidak diperbolehkan adanya 

penghalang didepan penonton. 

 

Gambar 2.11 Sudut horizontal ke garis tengah objek di panggung 

Sumber : Time Saver Standard For Building Types 

 

Gambar 2.12 Sudut maksimal auditorium 

Sumber : Time Saver Standard For Building Types 



25 
 

2.6.3 PANGGUNG 

 Panggung memiliki bebrapa jenis yang dibedakan dari jenis pertunjukan yang akan 

dipentaskan. Area panggung sangat berpengaruh terhadap ruang gerak dan aktivitas di dalamnya. 

Berikut adalah ukuran panggung berdasarkan aktivitasnya. 

Tabel 2.1 Ukuran Panggung berdasar jenis pertunjukan 

Jenis Pertunjukan Karakteristik Luas Akting Area Bentuk 

Drama Simfoni Drama dengan tarian, 

arak-arakan dan 

pengerahan masa yang 

banyak. 

2000 – 5000 sq ft Persegi dengan 

aspek rasio 1:3 dan 

2:3. 

Opera besar Pertunjukan dengan 

penampil dengan 

jumlah banyak dalam 

area panggung dalam 

waktu bersamaan. 

1000 sq ft -– 4000 

sq ft 

Persegi dengan 

aspek rasio 1:3 dan 

2:3. 

Drama Sandiwara Berupa drama 

sandiwara modern. 

350 – 700 sq ft Jajargenjang dengan 

aspek rasio 1:3.  

Tari Pertunjukan dengan 

gerakan yang anggun 

dan ekspresif dengan 

pola yang telah 

dirancang. 

700 – 1200 ft Jajargenjang dengan 

aspek rasio 3:4. 

Drama musical : 

Opera rakyat, operet, 

komedi musical, 

musik drama. 

Pertunjukan drama 

yang lebih kecil dari 

opera besar.  

600 – 1800 sq ft Proscenium : 

Jajargenjang dengan 

aspek rasio 1:3 dan 

2:3. 

Areana: 

Lingkaran, Persegi, 

persegi panjang, 

elips dengan aspek 

rasio 3:4. 

    

Sumber : Time Saver Standart for Buiding Types 
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2.6.4 BATAS PANDANGAN 

Untuk memberi pandangan penuh terhadap pemain, terdapat batas untuk jarak pandangan 

dan pendengaran yang dapat diproyeksikan penonton. Ini bergantung pada ketajaman dari 

penglihatan dan pendengaran manusia. Untuk sebagian besar drama biasanya jarak maksimal 

adalah 20 m dari pusat geometris panggung terbuka atau dari garis luar proscenium. Namun untuk 

drama musical maupun opera, ekspresi wajah menjadi kurang penting, jarak pandangan bisa 

mencapai hingga 30 m. (Ham, 1987) 

Jarak baris terakhir dari garis pintu gerbang (Mulai Panggung - Panggung/pentas maksimal 

24 m (jarak maksimal untuk mengenal (melihat perubahan ekspresi wajah) - Opera 32 m (gerakan-

gerakannya masih dapat dikenali). (Neufert E. , 2002) 

2.6.5 LAYOUT TEMPAT DUDUK 

Dimensi dan gang persyaratan minimum didasarkan dari Greater London Council tetapi 

harus diingat bahwa otoritas perizinan lainnya memiliki peraturan sendiri yang mungkin jauh 

berbeda dari ini. (Ham, 1987) 

Tabel 2.2 Standar jumlah tempat duduk 

Minimum Jarak Antar Tempat Duduk 

(mm) 

Maksimum Jumlah Tempat Duduk dalam 1 Row 

Jalan Ganda Jalan Tunggal 

305 14 7 

330 16 8 

355 18 9 

380 20 10 

405 22 11 

Sumber : Theater Planing, 1972 

2.6.6 JUMLAH MINIMAL PINTU KELUAR 

Pintu kelaur pada bangunan public dengan kapasitas yang dapat menampung banyak orang 

menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan mengingat kenyamanan aksesbilitas pengunjung 

dan kelayakan dari keselamatan pengunjung. 

Tabel 2.3 Jumlah minimal pintu kelauar 

KAPASITAS SR HO CSR GLC 

1 -60 1  1  

500  2  2 

61 – 600 2  2  

750  3  3 

601 – 1000 3  3  

1000    4 

1250  4  5 
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1001 – 1400 4  4  

1500  5  6 

1401 – 1700 5  5  

1750    7 

1701 – 2000 6  6  

2000  6  8 

2001 – 2250 7  7  

2250    9 

2251 – 2500 8  8  

2500  7  10 

2501 – 2700 9  9  

2750 10 8  11 

3600 12   15 

Sumber : Theater Planing, 1972 

SR : The Building Standards (Scotland) 

HO : The Manual of Safety Requirements in theater 

CSR :The Cinematograph Safety Regulations 

GLC : GLC Places of Public Entrtainment 

2.6.7 AKUSTIK 

Akustik perlu diperhatikan dan merupakan salah satu unsur pokok dalam pembangunan 

bangunan public gedung pertunjukan. Akustik akan mempengaruhi presepsi umum dan individual 

dari penikmat/audiens dalam suatu ruangan tempat suara (music atau pidato) tersebut diproduksi. 

(Susanto, 2105) 

a) DEFINISI AKUSTIK 

Akustik adalah suatu bidang ilmu pengetahuan yang secara khusus mempelajari tentang 

karakteristik suara dan pengaturan serta pengkondisian tata suara, berikut segala efek-efek yang 

ditimbulkan oleh suara tersebut terhadap para penikmatnya. 

Dalam lingkup arsitektur, cakupannya menjadi lebih luas lagi. Termasuk didalamnya segala 

hal yang menyangkut bentuk-bentuk rancangan fisik dari sebuah ruang atau bangunan yang 

dimanfaatkan untuk fungsi tata suara guna memperoleh kuantitas dan kualitas akustik yang 

optimal. (Susanto, 2105) 
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2.7 POSTMODERNISME 

Post-modernisme adalah istilah yang dipakai dalam mengungkap gagasan, pemikiran, 

aliran, atau gerakan yang datang dari para pemikir yang keberadaannya mempengaruhi 

perkembangan kebudayaan serta kehidupan manusia pada abad ke 21. Aliran, pemikiran dan 

filsafat Post-modernisme ini menjadi ciri utama dari kebudayaan manusia abad ke- 21 yang ditandai 

dengan berkembangnya era informasi setelah berakhirnya era industrial di penghujung abad ke-20. 

Tokoh-tokoh pemikirnya antara lain Jacques Derrida (1970), Jean Francois Lyotard (1979), dan Jean 

Baudrillard (1981) untuk bidang filsafat, serta Charles Jencks (1972) sebagai tokoh dari gerakan 

arsitektur postmodern yang sangat berpengaruh. Pengaruh Post-modernisme ini merebak hampir 

di segenap aspek kehidupan manusia seperti seni, arsitektur, sastra, komunikasi, fashion, gaya 

hidup hingga teknologi. Awal lahir dan berkembangnya Post-modernisme dalam bidang arsitektur 

dilatar-belakangi oleh adanya ‘kegagalan’ dari arsitektur modern, di mana muncul kebosanan dalam 

keseragaman, tiada identitas diri pada lokasi, belenggu efektivitas dan efisiensi dari produk massal, 

serta pengaruh kuat dari proses industrialisasi komponen bangunan. (Pawitro, 2010) 

2.7.1 DEFINISI POSTMODERN 

Post-modernisme pertama kali diidentifikasikan sebagai suatu disiplin teoritis sejak tahun 

1970-an sampai tahun 1995, sebagaimana diformulasikan oleh Jencks [2] yang dinyatakan sebagai 

berikut (Pawitro, 2010) : 

a) Post-modernisme didefinisikan sebagai aliran, pemikiran atau sesuatu yang berkaitan 

dengan sikap, atau bagian dari kebudayaan umum, atau yang berkaitan dengan kritik 

teoritikal, yang berhubungan dengan penekanan pada relativitas, anti-universalitas, 

nihilist, kritik terhadap rasionalisme, kritik terhadap universalisme, kritik terhadap 

fundametalisme atau sains. Bahkan kadang-kadang berkaitan dengan perubahan 

kultur/kebudayaan yang berkaitan dengan: filsafat, agama dan moralitas. 

b) Post-modernisme didefinisikan sebagai aliran atau pemikiran atau filsafat yang 

berkembang pada penghujung abad 20, dimana dalam bidang filsafat ‘post-modernis’ 

merupakan suatu aliran pemikiran yang radikal bersifat kritis terhadap filsafat Barat 

yang cenderung menekankan aspek rasionalisme sebagai landasan utama dalam bidang 

sains/ilmupengetahuan, karena post-modernisme menghancurkan universalisme 

tendensi-tendensi dalam filsafat. 

c) Post-modernisme didefinisikan dalam bidang sosiologi sebagai aliran atau gerakan atau 

gejolak yang timbul dari adanya akibat atau hasil perubahan ekonomi, kebudayaan dan 

demografis. Post-modernisme juga diidentifikasikan sebagai aliran atau gerakan yang 

menandai faktor-faktor seperti meningkatnya pelayanan ekonomi, pentingnya media-

massa, meningkatnya ketergantungan ekonomi dunia, serta pola konsumen generasi 

muda (mendatang). Dalam bidang sosiologi – post-modernisme – juga menyangkut hal-

hal yang berkaitan dengan: era/zaman informasi, globalisasi, kampung-kampung global 

(global villages), termasuk teori media dalam seni. 
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d) Post-modernisme didefinisikan sebagai aliran atau pemikiran yang berkaitan dengan 

reaksireaksi atas ‘kegagalan’ yang terjadi dalam aliran arsitektur modern, yang timbul 

dalam bentuk kebosanan-kebosanan dalam tampilan bentuk, hilangnya identitas dari 

tempat atau lokasi, pengaruh yang mengungkung dari efisiensi dan efektivitas produksi 

massal serta pengaruh yang sangat kuat dari adanya industrialisasi dalam desain 

bangunan. 

 

2.7.2 ARSITEKTUR POSTMODERN 

Prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah perancangan dalam arsitektur modern, mulai digugat dan 

digoncang oleh reaksi pemikiran/aliran/filsafat post-modernisme dalam arsitektur (sejak dari tahun 

1958-1960 hingga tahun 1972-1979), misalnya (Pawitro, 2010) : 

1) Simplicity of Form (Kesederhanaan Bentuk) dari Mies Van de Rohe, yang mendapat reaksi 

berupa Complexity of Form (Kerumitan Bentuk) dan Diversity of Form (Keragaman Bentuk). 

2) Less in More (Sederhana itu Indah) dari Mies Van de Rohe, mendapat reaksi Less is Bore 

(Sederhana itu Suatu Kebosanan). 

3) Regularity of Form (Keseragaman Bentuk) akibat prinsip-prinsip kesederhanaan, mendapat 

reaksi Form with Identity (Bentuk dengan Identitas). 

4) Geometric of Form (Bentuk-bentuk Geometrik) akibat pemikiran rasionalisme dalam hal 

efisiensi dan efektivitas bentuk, menimbulkan akibat kebosanan-kebosanan tampilan 

bentuk dalam arsitektur, dan menimbulkan reaksi berupa susunan bentuk-bentuk yang 

menumpuk atau berlipat (kolase). 

 

2.7.3 CIRI-CIRI ARSITEKTUR POSTMODERN 

 Aliran atau paham dari arsitektur postmodern adalah aliran atau paham atau gerakan 

bidang arsitektur yang menyangkut perancangan arsitektur, di mana di dalamnya ditekankan 

adanya ciri-ciri khas (karakteristik) post-modern seperti  : 

a) Adanya penggabungan atau pencampur-baurkan berbagai unsur (bentuk) sehingga bersifat 

elektisme. 

b) Adanya sifat ‘penyimpangan’ (digression) dalam bentuk. 

c) Adanya sifat ‘irony’. 

d) Adanya memori atau pengingatan kembali pada ‘ragam hias’ (ornament). 

e) Adanya memori atau pengingatan kembali pada ‘referensi sejarah’(historical reference). 

f) Adanya komposisi bentuk-bentuk yang ‘rumit’ bukan lagi kesederhanaan. 

g) Adanya penghormatan pada ‘keragaman bentuk’ (diversity of form). 

Ciri-ciri yang mendasar pada bangunan post-modern yaitu memiliki konsep yang spesifik seperti 

bangunan postmodern aliran lainnya pada umumnya. Dapat bersifat abstrak tetapi juga 

merepresentasikan sesuatu, tidak hanya sebagai stilasi dari suatu bentukan tertentu. Ciri-ciri ini 

merupakan ciri umum yang dapat terlihat secara visual. (Pawitro, 2010) 
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2.8 SENI KONTEMPORER 

Perkembangan seni Indonesia kini melaju bersama perkembangan seni lain yang dihasilkan 

berbagai masyarakat di dunia. Perkembangan ini disebut seni rupa kontemporer yang dianggap 

sebagai sebagai cermin perkembangan dan perubahan masyarakat kontemporer yang bersifat 

global. 

Perkembangan seni rupa kontemporer, dalam pemahaman dan praktiknya, tidak hanya 

mengandung unsur tradisi saja, tetapi bahkan berkembang lebih agresif menjelajahi kemungkinan-

kemungkinan pengalaman manusia pada masa mendatang yang didorong oleh interaksi 

perkembangan ekonomi dan perkembangan teknologi informasi yang bersifat global. Pada 

dasarnya perkembangan seni mutakhir kini, sering disebut sebagai perkembangan seni 

kontemporer, telah disebutkan tak dapat dipisahkan dari sistem sosial, ekonomi dan budaya sebuah 

masyarakat; tetapi juga secara khas mampu menunjukkan manifestasi estetik dan refleksi nilai yang 

bersifat kritis terhadap sistem ekonomi-sosialkultural yang menghidupinya. (Nugroho, 2014) 

 

 


