
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
Gedung Pertunjukan Seni yang menjadi judul perancangan dimaksudkan untuk 

mengapresiasi pelaku seni. Gedung ini diharapkan akan menjadi wadah bagi pelaku-pelaku 

kesenian dan tempat menyimpan budaya-budaya agar dapat terus bertahan. 

 

2.1. Tinjauan Seni 
2.1.1. Definisi Seni Menurut para Ahli 

 Seni, menurut Soedarso S.P. yaitu karya manusia yang mengkomunikasikan 

pengalaman batinnya yang disajikan secara indah dan menarik sehingga merangsang 

timbulnya pengalaman batin pula pada manusia lain yang menghayatinya. 

Kelahirannya tidak didorong oleh hasrat memenuhi kebutuhan pokok, melainkan 

merupakan usaha untuk melengkapi dan menyempurnakan derajat kemanusiaannya 

memenuhi kebutuhan yang bersifat spiritual. 

 Menurut Ki Hajar Dewantara yaitu seni merupakan bagian dari kebudayaan yang 

timbul dari hidup perasaan manusia yang bersifat indah sehingga dapat 

menggerakkan jiwa dan perasaan manusia. 

 Seni berasal dari bahasa sansekerta yang artinya curahan hati manusia, seni adalah 

kegiatan rohani manusia yang merefleksikan realita (kenyataan) dalam suatu karya 

yang berupa bentuk dan isinya mempunyai daya untuk embangkitkan pengalaman 

tertentu dalam rohani si penerima. (Mihardja, 1961) 

 Seni merupakan usaha manusia untuk menciptakan bentuk-bentuk yang 

menyenangkan. Bentuk yang menyenangkan dalam arti bentuk yang membingkai 

perasaan keindahan dan perasaan keindahan itu dapat terpuaskan apabila menangkap 

harmoni atau satu kesatuan dari bentuk yang disajikan. (Read, 1959) 

 

2.1.2. Bentuk Kesenian 

 Seni Pertunjukan 

Dalam bahasa Inggris, seni pertunjukan dikenal dengan istilah perfomance art. Seni 

pertunjukan merupakan bentuk seni yang cukup kompleks karena merupakan 

gabungan antara berbagai bidang seni. Jika kamu perhatikan, sebuah pertunjukan 

kesenian seperti teater atau sendratari biasanya terdiri atas seni musik, dialog, 

kostum, panggung, pencahayaan, dan seni rias. Seni pertunjukan sangat menonjolkan 

manusia sebagai aktor atau aktrisnya. Seni pertunjukan dibagi dua yaitu seni 

pertunjukan tradisional dan seni pertunjukan modern. Berdasarkan minat komunitas 

ini terbentuk karena adanya interaksi antara orang-orang yang memiliki minat yang 

sama pada suatu bidah tertentu seperti halnya musik. 

 

 

 

 

 Seni Musik 



Seni musik merupakan keterampilan kreatif individual yang dapat dipupuk dan dapat 

merupakan kebanggaan seseorang karena telah menciptakan atau memainkannya. 

Melalui musik, nasihat atau pesan dapat disampaikan lebih mudah karena didengar 

atau diperdengarkan berulang kali. Sifat nyanyian adalah didaktis, inspiratif, religius, 

politis, emosional, simbolis dan mudah diingat. 

 Seni Rupa 

Seni rupa merupakan cabang seni yang membentuk karya seni yang bisa ditangkap 

oleh mata dan dirasakan dengan rabaan. Kesan yang diberikan oleh seni rupa 

merupakan hasil olahan dari konsep garis, bidang, bentuk, volume, warna, tekstur, 

dan pencahayaan denganacuan estetika. Secara kasar. Apabila dilihat dari ukurannya, 

seni rupa dapat berbentuk dua dimensi atau tiga dimensi. Seni rupa dua dimensi 

terdiri atas satuan panjang dan lebar, misalnya lukisan atau kartun. Sedangkan seni 

rupa tiga dimensi terdiri atas ukuran panjang, lebar, dan tinggi misalnya patung dan 

kerajinan. 

 

- Bidang-bidang seni rupa terdiri atas:  

1. Seni rupa murni: Seni rupa murni adalah bidang seni rupa yang 

mengutamakan cipta, rasa dan karsa manusia pada sesuatu yang indah 

untuk mengekspresikan diri. Yang tergolong seni rupa murni antara lain seni 

lukis, seni grafis, seni patung, seni instalasi, seni keramik, seni film, dan seni 

fotografi.  

2. Seni rupa terapan (Seni Kriya): Seni rupa terapan adalah bidang seni rupa 

yang menciptakan karya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

manusia. Yang tergolong seni kriya adalah kriya tekstil, kriya kayu, kriya 

keramik, dan kriya rotan.  

3. Seni rupa desain: Seni rupa desain merupakan bidang seni rupa yang 

mempelajari rancang bangun atau bentuk suatu karya seni. Yang tergolong 

dalam seni rupa desain antara lain arsitektur, desain grafis, desain interior, 

desain busana, dan desain produk. 

 Seni Sastra 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sastra adalah bahasa (kata-kata, 

gaya bahasa) yang dipakai dalam kitab-kitab (bukan bahasa sehari-hari). Definisi kedua 

menurut kamus ini adalah karya tulis, yang jika dibandingkan dengan tulisan lain, 

memiliki berbagai ciri keunggulan seperti keaslian, keartistikan, keindahan dalam isi 

dan ungkapannya. Istilah sastra sendiri, berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti 

”tulisan” atau ”karangan”. Sastra biasanya diartikan sebagai karangan dengan bahasa 

yang indah dan isi yang baik. Bahasa yang indah artinya bisa menimbulkan kesan dan 

menghiburpembacanya. Isi yang baik artinya berguna dan mengandung nilai 

pendidikan. musik merupakan keterampilan kreatif individual yang dapat dipupuk dan 

dapat merupakan kebanggaan seseorang karena telah menciptakan atau 

memainkannya. Melalui musik, nasihat atau pesan dapat disampaikan lebih mudah 

karena didengar atau diperdengarkan berulang kali. Sifat nyanyian adalah didaktis, 

inspiratif, religius, politis, emosional, simbolis dan mudah diingat. 

Bidang – Bidang Seni Sastra  



Seni sastra tidak hanya berhubungan dengan tulisan tetapi dengan bahasa yang 

dijadikan wahana untuk mengekspresikan pengalaman atau pemikiran tertentu. Oleh 

karena itu, seni sastra bisa dibagi menjadi dua, yaitu:  

1. Seni sastra tulis: Sesuai namanya, seni sastra tulis merupakan bentuk 

karya sastra yang dituangkan dalam bentuk tulisan, yaitu kombinasi huruf 

yang mempunyai makna atau arti.  

Jenis seni sastra tulisan yang berkembang di masyarakat, misalnya dalam 

bentuk prosa, puisi, cerita fiksi, dan essai.  

2. Seni sastra lisan: Seni sastra lisan disampaikan dengan bahasa lisan , yaitu 

dengan dituturkan secara langsung kepada pendengar, dengan atau tanpa 

iringan musik tertentu. 

 

2.1.3. Beberapa Ragam Kesenian Aceh Tenggara 

  

 Tari Saman Gayo 
 

Tari Saman adalah sebuah tarian Suku Gayo yang biasa ditampilkan untuk 
merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat. Syair dalam tarian saman 
mempergunakan Bahasa Gayo. Selain itu biasanya tarian ini juga ditampilkan 
untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa literatur 
menyebutkan tari saman di Aceh didirikan dan dikembangkan oleh Syekh 
Saman, seorang ulama yang berasal dari Gayo di Aceh Tenggara. Tari saman 
ditetapkan UNESCO sebagai Daftar Representatif Budaya Takbenda Warisan 
Manusia dalam Sidang ke-6 Komite Antar-Pemerintah untuk Pelindungan 
Warisan Budaya Tak benda UNESCO di Bali, 24 November 2011 

 
 Kesenian tradisional yang telah mendunia adalah tari saman yang sering disebut 
Tari Tangan Seribu. Pada tahun 1994 tari ini pernah tampil di Spanyol dan di 
beberapa negara Eropa lainnya dan sering tampil di Taman Mini Indonesia 
Indah, Jakarta.  

 

 
Gambar 2.1 Tarian Saman Gayo 

Sumber : (Ansar, 2013) 
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 Tari Pelebat 
 

Kata “pelebat” berasal dari kata “rubat” yakni suatu perkelahian yang 
menunjukkan keperkasaan dan kelihaian seseorang menggunakan senjata 
berupa benda tajam seperti pisau mekhemu atau pedang. Karena pedang hanya 
digunakan untuk melawan musuh, terutama masa peperangan, dalam kesenian 
pelebat tidak dibenarkan menggunakan pedang sungguhan. Penggantinya 
disepakatai berupa sebilah bambu yang sudah diraut. 
 
Kesenian ini biasanya digunakan dalam acara perkawinan, yaitu saat 
penjemputan mempelai laki-laki dari rumah perempuan. Kegiatan ini disebut 
dengan nipengembunan. Kedua belah pihak akan mempersiapkan pemain 
andalannya dalam memperagakan pelebat tersebut. 

 
 

 
Gambar 2.2 Tari Pelebat Aceh Tenggara 

Sumber : (BataraNews, 2016) 
 

 

 Tari Dampeng Singkil 
 

Tari Dampeng adalah suatu tarian yang biasa ditampilkan untuk merayakan 
pagelaran suatu adat penting. Dampeng biasanya ditampilkan di saat acara 
pesta (bagahen) dan juga menyambut tamu-tamu besar dari pemerintahan atau 
dulunya diperagakan saat menyambut para raja raja, tarian ini diiringi dengan 
syair-syair khusus dengan menggunakan bahasa Singkil.Tari Dampeng biasanya 
diperagakan oleh minimal 8 orang dan maksimal 12 orang. Alat musik yang 
mengiringi Tari Dampeng adalah gendang bulat dan gendang rebana. 

 



 
Gambar 2.3 Tari Dampeng Aceh Singkil 

Sumber: (Lingga, 2016) 
 

 

 Tari Seudati 
 

Tari Seudati adalah nama tarian yang berasal dari provinsi Aceh. Seudati berasal 
dari kata Syahadat, yang berarti saksi/bersaksi/pengakuan terhadap Tiada Tuhan 
selain Allah, dan Nabi Muhammad utusan Allah. 

 
Tarian ini juga termasuk kategori Tribal War Dance atau Tari Perang, yang mana 
syairnya selalu membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk bangkit dan 
melawan penjajahan. Oleh sebab itu tarian ini sempat dilarang pada zaman 
penjajahan Belanda, tetapi sekarang tarian ini diperbolehkan kembali dan 
menjadi Kesenian Nasional Indonesia. 

 

 
Gambar 2.4 Tari Seudati Aceh 

Sumber: (Redaksi Seputaraceh.com, 2012)  
 

Tarian ini biasanya ditarikan oleh sekelompok penari pria dengan gerakannya 
yang khas dan enerjik serta diiringi oleh lantunan syair dan suara hentakan para 
penari. Tari Seudati ini merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup 
terkenal di daerah Aceh, dan sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara 
adat, acara pertunjukan, dan acara budaya. 

 

 Tor-Tor 
 

Tortor adalah tarian seremonial yang disajikan dengan musik gondang. Secara 
fisik tortor merupakan tarian, namun makna yang lebih dari gerakan-gerakannya 
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menunjukkan tortor adalah sebuah media komunikasi, di mana melalui gerakan 
yang disajikan terjadi interaksi antara partisipan upacara. 
 
Tari tortor digunakan sebagai sarana penyampaian batin baik kepada roh-roh 
leluhur dan maupun kepada orang yang dihormati (tamu-tamu) dan 
disampaikan dalam bentuk tarian menunjukkan rasa hormat. 

 
Gambar 2.5 Tari Tor-Tor Batak 

Sumber: (come to lake toba, 2016) 

 

 Reog  

 

Reog adalah salah satu kesenian budaya yang berasal dari Jawa Timur bagian 

barat-laut dan Ponorogo dianggap sebagai kota asal Reog yang sebenarnya. 

Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak, dua sosok yang 

ikut tampil pada saat reog dipertunjukkan. Reog adalah salah satu budaya 

daerah di Indonesia yang masih sangat kental dengan hal-hal yang berbau mistik 

dan ilmu kebatinan yang kuat. 

 

 
Gambar 2.6 Reog 

Sumber : (Pratisto, 2017) 

 Tari Piring 

 

Tari Piring atau dalam bahasa Minangkabau disebut dengan Tari Piriang adalah 
salah satu seni tari tradisional di Minangkabau yang berasal dari kota Solok, 
provinsi Sumatera Barat. Tarian ini dimainkan dengan menggunakan piring 
sebagai media utama. 
 

https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Ponorogo
https://id.wikipedia.org/wiki/Warok
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gemblak&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Minangkabau
https://id.wikipedia.org/wiki/Tari
https://id.wikipedia.org/wiki/Minangkabau
https://id.wikipedia.org/wiki/Solok
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Piring


Piring-piring tersebut kemudian diayun dengan gerakan-gerakan cepat yang 
teratur, tanpa terlepas dari genggaman tangan. 
 
Tari Piring merupakan sebuah simbol masyarakat Minangkabau. Di dalam tari 
piring gerak dasarnya terdiri daripada langkah-langkah Silat Minangkabau atau 
Silek. 

 
Gambar 2.7 Tari Piring Sumatra Barat 

Sumber: (bpnb padang, 2016) 

 

 

2.1.4. Data Sanggar Kesenian di Kabupaten Aceh Tenggara 

 

Tabel 2.1 Tabel Data Sanggar Seni di Kabupaten Aeh Tenggara Tahun 2016 

No Nama sanggar Pimpinan/ketua Jenis 

Kesenian 

Alamat 

1 Seni Tari Lia Anggraini, S.pd Tari SMKN 1 Kutacane 

2 Seni Karya Susi Awalita A.Md Tari SMKN 1 Kutacane 

3 Tari Alas Putri Suhardi Tari SD Negeri 1 Bambel 

4 SDN Percontohan Darwis Tari SD Negeri Percontohan 

5 Seindah Ayu Hengki Hidayat 

Beruh, S Pd 

Tari  Desa Kumbang Indah 

6 SMAN 1 Kutacane Ewik Dwi Yani Tari  SMAN 1 Kutacane 

7 Sanggar Panti Harapan Susilawati Pasaribu, 

S Pd 

Tari  SMA Panti Harapan 

8 MTsN Kutacane Juniarti, S Pd Tari  MTsN Kutacane 

9 Tunas Muda Rahim Nikmat Tari  Lawe Serke 

10 Beberu Mude Kartini Tari  Lawe Serke 

11 Leuser Musara 1 Gusti Pamungkas Tari  Gelah Musara 

12 Leuser Musara 2 Sa’adatul Karimah Tari  Gelah Musara 

13 SMAN 3 Kutacane Drs. Khairudin Tari SMAN 3 Kutacane 

14 Gayo Sepakat Ahmadi Tari Rikit Bur 2 

15 Fathurrahman Jaminta Ramadhani, 

S.Ag 

Tari Perapat Hilir 

16 SMPN 1 Lawe Bulan Rusna Panjaitan, Tari  SMPN 1 Lawe Bulan 
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S.Pdi 

17 SMKN 2 Kutacane Alamsyah Putra Tari SMKN 2 Kutacane 

18 SMP Negeri Perisai Silvianita Bangun, 

S.Pd 

Tari SMP Negeri Perisai 

19 MAS Darul Azhar Mahyudin Tari MAS Darul Azhar 

20 SMPN 1 Badar Ika Miksarawati, 

S.Pd 

Tari SMP Negeri 1 Badar 

21 Bintang Ayu  Nuriyah Tari Desa Tnb Bintang 

22 SMA Negeri Perisai Mirza Sari Lubis Tari SMA Negeri Perisai 

23 Ayu Ara Pajar Tari Rikit Bur 1 

24 Raihan Medi Tari Terutung Pedi 

25 SMPN 2 Kutacane Leswanty Simamora Tari Jln. Louser NO. 190 

26 MAN Kutacane Suhaibah Tari Jln. Iskandar Muda 

27 MIS Bambel Ahmad Kadian Tari Jln. Pelajar No. 208 

28 SMAN 2 Kutacane Darmawati, S.Pd Tari Jln. Pelajar 

29 SMAN 1 Lawe Sigala-

gala 

Mawar Sembiring Tari Lawe Sigala-gala 

30 SMPN 1 Kutacane Yuslinawati Yuli, 

S.Pd 

Tari Jln. Pelajar 

31 SMPN 3 Bambel Suriati Tari SMPN 3 Bambel 

32 MKM  Khairul Azhar Tari Lawe Sumur Baru 

33 Pakat Jeroh Mawardi Tari Desa Kuning 1 

34 SMA Negeri Lw Sumur Sri Mila Hati Tari Lawe Sumur 

35 Jasya Sepakat Erudin Tari Desa Gumpang Jaya 

36 Pelangi SDN 6 

Kutacane 

Nuriati Tari Tanah Merah 

37 SMKN Darul Hasanah Makarina Tari  Jambur Mamang 

38 SMPN 5 Badar Nami Tari Rukahan 

39 SMAN 1 Lawe Bulan Ajis, S.Pd Tari Lawe Pangkat 

40 MIN Lawe Sumur Sinarwati, S.Pd Tari Lawe Sumur 

41 Teger Miko Rangkuti Tari Berandang 

42 Loeser Metuah Haryono. S Tari Mangga 2 

43 Ukhwah Islamiyah Sandika Swandi Tari Gumpang Jaya 

44 At-Taubah Rosniati Tari Kuta Batu 

45 Sanggar Brudihe Nadya Herliana Tari Kumbang Indah 

46 Sanggar Sepakat 

Segenap 

Saliani Tari Mbemut 

Sumber:  Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Aceh Tenggara 

 

2.2 Tinjauan Gedung Pertunjukan 
Gedung pertunjukan merupakan suatu tempat yang digunakan untuk mempertunjukkan 

karya seni khususnya musik dan Teater. Terkait dengan itu maka persyaratan ruang harus 

dipenuhi sesuai dengan fungsinya, agar pesan yang diungkapkan penyaji dapat tertangkap 



dengan baik sehingga tercapai kualitas pertunjukan yang optimal serta kepuasan bagi 

penikmatnya. Kegiatan yang berlangsung di dalamnya adalah : 

 pertunjukan kesenian oleh seniman dan  

 kegiatan apresiasi dari masyarakat yang menyaksikan pertunjukan seni tersebut.  

 

Secara garis besar ruang yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas di dalam ruang 

pertunjukan adalah : 

Panggung pertunjukan yaitu tempat yang digunakan untuk pementasan oleh pelaku seni dan 

merupakan pusat organisasi ruang, dimana ruang lain mengacu terhadap letak panggung 

pertunjukkan. 

Auditorium yaitu tempat yang disediakan bagi penonton untuk menyaksikan pertunjukkan 

seni yang dipentaskan di panggung pertunjukkan dan ukurannya lebih luas dari yang lain karena 

untuk menampung jumlah orang yang cukup banyak. 

Penunjang yang merupakan ruang pendukung dari kegiatan utama di dalam ruang 

pertunjukkan. Beberapa ruang yang termasuk dalam kelompok ini adalah ruang latihan, ruang 

rias, ruang administrasi, kamar mandi (WC), ruang mechanical electrical (termasuk ruang bagi 

operator panggung). 

 

 

 

 Auditorium sendiri ditinjau dari kondisi fisiknya dibagi menjadi beberapa jenis yaitu, 

 Teater Terbuka 

Pertunjukan seni dilakukan pada ruangan terbuka. 

 Teater Tertutup 

Pertunjukan seni dilakukan pada ruangan tertutup. 

 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 

seperti ini cocok untuk pementasan tari dan teater. 

 

 2.2.1 Kegiatan Gedung Pertunjukan Seni  
 

a. Pagelaran 

Arti pagelaran dalam dunia seni pertunjukan adalah mempergelarkan atau 

menyajikan karya seni pertunjukan  dihadapan masyarakat. Dalam bentuk penyajian 

ada berbagai macam, baik secara perorangan maupun secara berkelompok. Hasil 

pembelajaran seni pertunjukan  akan dipraktekan dalam sebuah pagelaran atau 

yang sering dikenal dengan resital. 

b. Pendidikan 

Terdapat pendidikan seni pertunjukan  yang dikhususkan untuk anak dan remaja. 

Pengajaran tersebut berupa kelas-kelas seperti ruang les yang diajarkan oleh guru 

yang sudah berbakat dibidangnya masing-masing. Ada juga perpustakaan yang 

berisikan tentang artikel seni pertunjukan  yang bisa menambah pengetahuan seni 

pertunjukan  seseorang secara teoritis. 

 



c. Komersil 

Pada bagian komersil biasanya terdapat beberapa fasilitas yang sengaja disewakan 

untuk umum, pastinya yang berhubungan dengan seni pertunjukan. Memiliki studio-

studio seni yang memang disewakan seperti biasa dengan fasilitas yang lengkap. Ada 

pula sebuah ruang theater besar didalamnya untuk kepentingan pagelaran seni 

pertunjukan  seperti orkhestra, drama, dan lainnya. Pertunjukan Pentas Seni yang 

biasa dilakukan oleh Sekolah Menengah Atas dan Universitas juga bisa dilakukan di 

Gedung Pertunjukan Seni pertunjukan . 

d. Pengelola 

Pengelola dari Gedung Pertunjukan Seni bertugas memberi jadwal seni pertunjukan, 

menjaga fasilitas, dan memberikan tata tertib pada setiap pengunjung yang datang 

kepada fasilitas tersebut. 

e. Penunjang 

Kegiatan penunjang yang ada bertujuan untuk membantu dan melengkapi fasilitas 

yang tersedia agar aktivitas yang berjalan di Gedung Pertunjukan Seni semakin 

termaksimalkan. Fasilitas untuk kegiatan penunjang seperti sitting group, open 

theater, kafetaria, telepon umum, taman, dan lain-lain tergantung dari desain 

gedung pertunjukan seni itu sendiri. 

 

f. Pelayanan Umum 

Pelayanan ini tidak hanya bertujuan kepada pengguna Gedung Pertunjukan. 

Kegiatan ini bisa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya yang datang. Kegiatan 

pelayanan umum bersifa service untuk pengunjung maupun pengelola yaitu : 

o Lavatory 

o Parkir 

o Pelayanan Kesehatan berupa ruang P3K 

 



2.2.2 Pembagian Gedung Pertunjukan Seni Berdasarkan Bentuk Panggung 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a)    Proscenium 

 
(b)   Open stage 

 
Gambar 2.4 Auditorium untuk 
pertunjukan opera, tari, musik 
(Sumber : (Appleton, 2008)) 

Gambar 2.5 Auditorium untuk 
pertunjukan drama 

(Sumber : (Appleton, 2008)) Gambar 2. 8 Auditorium untuk pertunjukan 

opera, tari, music (Appleton, 2008) 

Gambar 2. 9  Auditorium untuk 

pertunjukan drama (Appleton, 2008) 



 
 

 

 

 

2.2.3 Pembagian Gedung Pertunjukan Seni Berdasarkan Kapasitas 

 

Jenis teater juga dapat diklasifikasikan menurut kapasitas penonton yang ditampungnya 

(Ham, 1987) : 

1. Sangat Besar 

Teater yang memiliki 1500 kursi penonton atau lebih 

2. Besar 

Teater yang memiliki 900 - 1500 kursi penonton 

3. Sedang 

Teater yang memiliki 500-900 kursi penonton 

4. Kecil 

Teater yang memiliki kurang dari 500 kursi penonton 

 

2.2.4 Pembagian Gedung Pertunjukan Seni Berdasarkan Area Pelayanannya 

 

Ada beberapa kategori dan karakteristik untuk menentukan jenis bangunan pertunjukan 

berdasarkan area pelayanannya. 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Gambar 2.6 Bentuk tunggal dengan 

fleksibilitas untuk pertunjukan opera, tari, 
music, dan drama 

(Sumber : (Appleton, 2008)) 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Gambar 2.7 Bentukk multifungsi 
dengan bentuk yang sama 

(Sumber : (Appleton, 2008)) 

Gambar 2.8 Bentukk multifungsil dengan satu 
bentuk produksi didalam layout yang sama 

(Sumber : (Appleton, 2008)) 

Gambar 2. 10 Bentuk tunggal dengan fleksibilitas untuk pertunjukan 

opera, tari, music dan drama (Appleton, 2008) 

Gambar 2. 11 Bentuk multifungsi dengan 

bentuk yang sama (Appleton, 2008) 

Gambar 2. 12 Bentuk multifungsi dengan satu bentuk 

produksi di dalam layout yang sama (Appleton, 2008) 



1. Metropolitan center  

Sebuah gedung pertunjukan dikatagorikan melayani wilayah metropolitan center 

ketika gedung menjadi fokus kegiatan kesenian dan kebudayaan di sebuah negara dan 

memiliki keunggulan dalam bidang transportasi disekitarnya.  

2. Regional Center  

Sebuah gedung pertunjukan dikategorikan melayani wilayah regional center ketika 

gedung tersebut menjadi fokus kegiatan kesenian dan kebudayaan terbatas 

diwilayahnya tersebut,  biasanya dikelola oleh pemerintah atau swasta setempat. 

3. Town Center  

Biasanya berskala kecil – menengah dengan auditorium multifungsi. 

4. District Center  

Berbentuk fasilitas yang digunakan sekolah atau komunitas local, bisa juga berbentuk 

hall yang disokong pemerintah.  

5. Neighbourhood Center  

Hall setempat yang disokong organisasi nirlaba, pemerintah setempat, gereja, 

ataupun sekolah.  

6. Resort  

Gedung pertunjukan dimana target utamanya adalah turis yang sedang beristirahat 

ditempat tersebut. Memiliki pola musiman dalam pelaksanaannya.  

7. Historic Building  

Gedung pertunjukan dengan nilai kesejarahan.  

8. Rural Area  

Memfasilitasi produksi skala kecil, biasanya non-permanent atau berfungsi sebagai 

pendukung fasilitas permanent tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Tabel 2.2 jumlah kursi menurut pelayanan (Appleton, 2008) 



  
 

 

 

 

2.3. Tinjauan Auditorium 
2.3.1. Pengertian Auditorium 

Kategori Kapasitas 

Metropolitan Center 

Opera house 1600 - 2000 

Dance teathre 1200 - 1500 

Concert hall 1500 - 2000 

Recital room 600 - 800 

Experimental music workshop & commercial teathre variatif 

 
Drama, musical 

750 – 900 (proscenium stage) 

500 – 1200 (open stage) 

Arena 2000+ 

Drama skala menengah dan kecil 150 – 350, 350 – 500 

Institusi pendidikan 150 – 350 

Regional Center 

Concert hall 1200 - 1700 

Touring teathre 900 - 1400 

 
Drama teathre 

750 – 900 (proscenium stage) 

500 – 1200 (open stage) 

Arena 2000+ 

Drama skala menengah dan kecil 150 – 350, 350 – 500 

Institusi pendidikan 150 – 350 

Town Center 

Community teathre, Arts workshop, Amateur teathre 150 – 350 

District teathre 

Community school 150 – 350 

Neighborhood center 

Multi-purpose hall 150 – 350 

 Sumber: (Appleton, 2008) 



Auditorium menurut KBBI adalah bangunan atau ruangan besar yang digunakan 

untuk mengadakan pertemuan umum, pertunjukan, dan sebagainya. Dalam proses 

desain sebuah auditorium perlu diperhatikan beberapa batasan seperti kemampuan 

penangkapan penonton terhadap visual dan juga akustik yang dipertontonkan. 

Auditorium dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan aktivitas didalamnya :  

1. Speech Auditorium : digunakan dengan aktivitas utama yaitu percakapan 

( Seminar, Konfrensi, dan lainnya) 

2. Performing Art Auditorium : digunakan dengan aktivitas utama sajian 

kesenian (Musik, Tari, dan lainnya)  

3. Multifunction Auditorium : auditorium yang difugsikan untuk menampung 

berbagai kegiatan sekaligus. 

  

2.3.2. Jenis – Jenis Auditorium 

 Berdasarkan Kondisi Fisik 

o Teater Terbuka 

Pertunjukan seni dilakukan pada ruangan terbuka. 

o Teater Tertutup 

Pertunjukan seni dilakukan pada ruangan tertutup. 

o 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 seperti ini cocok untuk pementasan tari dan 

teater. 

 

 Berdasarkan  Kapasitas 

o Jenis teater juga dapat diklasifikasikan menurut kapasitas penonton yang 

ditampungnya 

- 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. 

 

 Berdasarkan Area Pelayanannya 

o Ada beberapa kategori dan karakteristik untuk menentukan jenis bangunan 

pertunjukan berdasarkan area pelayanannya. 

- Metropolitan center  
Sebuah gedung pertunjukan dikatagorikan melayani wilayah 
metropolitan center ketika gedung menjadi fokus kegiatan kesenian 
dan kebudayaan di sebuah negara dan memiliki keunggulan dalam 
bidang transportasi disekitarnya.  

- Regional Center  



Sebuah gedung pertunjukan dikategorikan melayani wilayah 
regional center ketika gedung tersebut menjadi fokus kegiatan 
kesenian dan kebudayaan terbatas diwilayahnya tersebut,  biasanya 
dikelola oleh pemerintah atau swasta setempat. 

- Town Center  
Biasanya berskala kecil – menengah dengan auditorium multifungsi. 

- District Center  
Berbentuk fasilitas yang digunakan sekolah atau komunitas local, 
bisa juga berbentuk hall yang disokong pemerintah.  

- Neighbourhood Center  
Hall setempat yang disokong organisasi nirlaba, pemerintah 
setempat, gereja, ataupun sekolah.  

- Resort  
Gedung pertunjukan dimana target utamanya adalah turis yang 
sedang beristirahat ditempat tersebut. Memiliki pola musiman 
dalam pelaksanaannya.  

- Historic Building  
Gedung pertunjukan dengan nilai kesejarahan.  

- Rural Area  
Memfasilitasi produksi skala kecil, biasanya non-permanent atau 

berfungsi sebagai pendukung fasilitas permanent tersebut. 

 

Sesuai dengan fungsi utamanya yaitu gedung pertunjukan, salah satu 

persyaratan yang seharusnya dipenuhi selain tata cahaya adalah penataan akustik 

atau tata suara. Pengolahan tata suara yang baik akan mempertinggi kualitas 

tampilan pertunjukan dan menciptakan kenyamanan bagi penikmatnya. Secara 

umum, menurut Ernst Neufert dalam buku Data Arsitek (Neufert, 1993: 124) 

komponen yang ada pada gedung pertunjukan adalah sebagai berikut: 

1. Organisasi Ruang 

Gedung-gedung pertunjukan pada umumnya dibagi dalam tiga bagian, yaitu: 

a. Bagian penerimaan: pintu masuk, pemesanan karcis, serambi depan, tempat 

penyimpanan pakaian, dan lainlain 

b. Auditorium: tempat berkumpulnya para penonton pertunjukan 

c. Panggung: panggung utama, sayap, daerah belakang panggung, gudang layar 

pertunjukan, bengkel kerja, ruang latihan, dan lainlian 

2. Bentuk-bentuk Gedung Pertunjukan 

Orientasi pertama pada sebuah auditorium adalah area panggung. Panggung 

diperuntukan sebagai tempat ekspresi para penyaji acara. Menurut bentuk dan tingkat 

komunikasinya, panggung dibedakan menjadi empat jenis (Mediastika, 2009: 93) 

 

a. Panggung Proscenum  

Panggung ini memiliki bentuk dan perletakan konvensional, yaitu penonton hanya 

dapat melihat tampilan pneyaji dari satu arah depan saj, Panggung semacam ini 

lebih cocok digunakan untuk pagelaran seni tari atau seni musik kalsik, karena 

pagelaran tersebut tidak memerhatikan komunikasi yang intim dengan penonton. 

b. Panggung terbuka 



Panggung terbuka ini memiliki bentuk dan perletakan yang hampir sama dengan 

panggung proscenium, tetapi panggungnya lebih menjorok kearah penonton, 

sehingga penonton juga bisa melihat tampilan penyati dari depan dan samping 

panggung. Panggung jenis ini memiliki komunikasi dengan penonton lebih baik 

daripada panggung proscenium. 

c. Panggung Area 

Panggung area adalah panggung yang letaknya berada ditengah-tengah penonton, 

sehingga penonton bisa melihat tamilan penyaji dari depan, samping, hingga 

belakang panggugn. Panggung jenis ini cocok untuk pagelaran seni musik remaja, 

gup band, dll. 

d. Panggung Extended 

Panggung extended ini adalah pengembangan dari panggung proscenium, 

panggungnya melebar kearah kanan dan kiri. Perluasan panggung ini tidak 

dibatasi oleh dinding, sehingga penonton bisa melihat tampilan penyaji dari arah 

depan dan samping panggung. Panggung jenis ini cocok digunakan untuk acara 

penganugrahan, seni, ataupun musik. 

 

 
 

 

 

 

3. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam ausitorium/ stage 

a. Garis pandangan (slight lines) adalah untuk mendapatkan pemandangan penontonyang 

jelas, bebas dari halangan dan terbuka 

 

Gambar2.13 macam panggung (a)proscenium (b)terbuka (c)arena (d)extended 

Sumber: Mediastika, 2009 



 
 

b. Pengaturan kursi auditorium untuk memberikan kenyaman penonton pada suatu 

pertunjukan.  

 

 Dimensi Kursi 

Lebar kursi dengan sandaran lengan minimal 525 mm. Lebar kursi tanpa 

sandaran lengan minimal 450 mm. Tinggi kursi dan kemiringan 430-450 mm 

dan sudut horizontal 7-9˚. Tinggi sandaran punggung dan kemiringan 800-

850 mm dari lantai (dapat ditinggikan untuk alasan akustik) dan sudut 

belakang 15-20˚. Kedalaman kursi 600-720 mm untuk kedalaman kursi dan 

sandaran panggung, jika kursi dapat dilipat maka kedalaman 425-500 mm. 

Sandaran lengan lebar min. 50 mm, tinggi 600 mm diatas lantai. 

 

Gambar 2.14 contoh temat duduk penonton 

Sumber: Neufert, 1993 

Gambar 2.15 Detail Kursi 

Sumber: Neufert, 1993 



 

 Jumlah kursi dalam satu baris: jika terdapat dua gangways pada tiao sisi 

baris: 22 kursi. Jika hanya terdapat satu gangways didalam satu baris 11 

kursi 

 Ruang antar baris kursi: Ruang lewat (clearway) minimal 300-500 mm 

dengan dimensi jarak antar baris minimal 850 mm 

 

 
 

 Gangways: lebar min 110 mm, kemiringan 1:10 dan 1:12 jika digunakan oleh 

pemakai kursi roda. Landasan yang lebih miring harus memiliki anak tangga 

biasa. 

c. Akustik 

Hasil akustik suatu pertunjukan meliputi kualitas suara, baik berupa musik mauun dialog, 

yang didengarkan oleh penonton dan juga para pelaku seni diatas panggung. Akustik 

tidak terlepas dari penggunaan bahan dan konstruksi [enyerap bunyi yang dipakai sebagai 

pengendali bunyi dalam ruang.  

 

 

 

 

Gambar 2.16 Detail jarak Kursi 

Sumber: Neufert, 1993 

Tabel 2.3 Fungsi ruang dan Tingkat kebisingan ltar belakang (dB) 



2.4. Tinjauan Galeri 
2.4.1. Pengertian Galeri Seni 

 Menurut KBBI Galeri adalah ruangan atau gedung tempat memamerkan benda atau 

karya seni. 

 Menurut arti bahasanya, pengertian galeri dapat dijelaskan sebagai berikut :  

1. Menurut Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (2003) : Galeri adalah 

selasar atau tempat; dapat pula diartikan sebagai tempat yang memamerkan karya 

seni tiga dimensional karya seorang atau sekelompok seniman atau bisa juga 

didefinisikan sebagai ruangan atau gedung tempat untuk memamerkan benda atau 

karya seni.  

2. Menurut Oxford Advanced Learner’s Dictionary, A.S Hornby, edisi kelima, Great 

Britain: Oxford University Press, (1995) : “Gallery: A room or building for showing 

works of art”.  

3. Menurut Kamus Inggris - Indonesia, An English-Indonesian Dictionary, (1990) : 

“Galeri: Serambi, balkon, balai atau gedung kesenian”. 

 Menurut Encyclopedia of American Architecture (1975), Galeri diterjemahkan sebagai 

suatu wadah untuk menggelar karya seni rupa. Galeri juga dapat diartikan sebagai 

tempat menampung kegiatan komunikasi visual di dalam suatu ruangan antara 

kolektor atau seniman dengan masyarakat luas melalui kegiatan pameran. Sebuah 

ruang yang digunakan untuk menyajikan hasil karya seni, sebuah area memajang 

aktifitas publik, area publik yang kadangkala digunakan untuk keperluan khusus 

(Dictionary of Architecture and Construction, 2005).  

 Menurut Djulianto Susilo seorang arkeolog, Galeri berbeda dengan museum. Galeri 

adalah tempat untuk menjual benda / karya seni, sedangkan Museum tidak boleh 

melakukan transaksi karena museum hanya merupakan tempat atau wadah untuk 

memamerkan koleksi benda-benda yang memiliki nilai sejarah dan langka. (Koran 

Tempo, 2013) 

 

2.4.2. Jenis – Jenis Galeri Seni 
Galeri seni dibedakan berdasarkan 

1. Tempat Penyelenggaraan, dibedakan menjadi:  
- Traditional Art Gallery, galeri yang diselenggarakan di selasar atau 

lorong panjang.  
- Modern Art Gallery, galeri dengan perencanaan ruang secara 

modern.  
2. Sifat kepemilikan, dibedakan menjadi:  

- Private Art Gallery, galeri yang dimiliki oleh perseorangan/pribadi 
atau kelompok.  

- Public Art Gallery, galeri milik pemerintah dan terbuka untuk umum.  
- Kombinasi dari kedua galeri di atas.  

3. Jenis pameran yang diadakan, dibedakan menjadi:  
- Pameran Tetap, pameran yang diadakan terus-menerus tanpa ada 

batasan waktu, hasil karya seni yang dipamerkan dapat tetap 
maupun bertambah jumlahnya.  

- Pameran Temporer, pameran yang diadakan dengan batas waktu 
tertentu.  



- Pameran Keliling, pameran yang berpindah-pindah dari satu tempat 
ke tempat yang lain.  

4. Macam koleksi, dibedakan menjadi :  
- Galeri pribadi, tempat untuk memamerkan hasil karya pribadi 

seniman itu sendiri tanpa memamerkan hasil karya seni orang lain 
dan hasil karya seniman itu tidak diperjualbelikan untuk umum.  

- Galeri umum, galeri yang memamerkan hasil karya dari berbagai 
seniman, hasil karya para seniman itu diperjualbelikan untuk umum.  

- Galeri kombinasi, merupakan kombinasi dari galeri pribadi dan galeri 
umum, karya seni yang dipamerkan dalam galeri ini ada yang 
diperjual belikan untuk umum, ada pula yang merupakan koleksi 
pribadi seniman yang tidak diperjualbelikan. Hasil karya seni yang 
dipamerkan merupakan hasil karya seni dari beberapa seniman.  

5. Tingkat dan luas koleksi, dibedakan menjadi:  
- Galeri lokal, merupakan galeri yang mempunyai koleksi dengan 

obyek-obyek yang diambil dari lingkungan setempat.  
- Galeri regional, merupakan galeri seni yang mempunyai koleksi 

dengan obyak-obyek yang diambil dari tingkat 
daerah/propinsi/daerah regional I.  

- Galeri internasional, merupakan galeri yang mempunyai koleksi 
dengan obyek-obyek yang diambil dari berbagai negara di dunia. 
 

2.4.3. Fungsi Galeri 
Menururt Patricia Beecham dalam The Architect's Handbook menyatakan 

bahwa museum dan galeri seni secara umum dianggap sama karena mempunyai 

fungsi, organisasi ruang yang hampir sama. Sehingga baik galeri seni maupun 

museum sebenarnya merupakan sebuah bangunan dengan orientasi yang sama 

karena berfungsi sebagai sarana untuk :  

a. Mengumpulkan hasil-hasil karya seni  

b. Wadah untuk menyimpan karya seni  

c. Melakukan kegiatan pelestarian terhadap karya seni  

d. Tempat pendidikan dan penelitian karya seni  

e. Tempat untuk memamerkan karya seni  

 

Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa galeri seni mempunyai fungsi 

sebagai wadah apresiasi seni dan memamerkan karya – karya maupun pertunjukan 

seni dari berbagai seniman kepada masyarakat sekaligus memelihara karya –karya 

tersebut. Disamping itu juga berfungsi sebagai sarana informasi kepada khalayak 

mengenai seni yang ada atau tumbuh disebuah wilayah tertentu. Sehingga akan 

mampu memberikan semangat serta motivasi kepada masyarakat untuk aktif 

menjaga budaya yang ada serta lebih aktif  dan kreatif dalam menghasilkan karya. 

 

2.4.4. Bentuk Kegiatan dalam Galeri Seni 

 Kegiatan Utama 

Mengadakan kegiatan pameran yang merupakan komunikasi visual antara 

pengunjung di bidang seni yang dapat berupa pameran temporer dengan tema-

tema tertentu sesuai dengan metode yang dilakukan dalam mempresentasikan 

sebuah karya. 



 Kegiatan Pengunjung 

Selain kegiatan utama yang cenderung menuju ke kegiatan pameran, 

terdapat beberapa kegiatan lain yang menunjang kegiatan pameran tersebut. 

Kegiatan penunjang juga merupakan kegiatan yang cukup berpengaruh terhadap 

aktivitas galeri seni rupa. Beberapa kegiatan pendukung itu antara lain :  

a) Kunjungan bermitra (guided tour)  

Memfasilitasi publik dengan menyediakan dan mengadakan mitra 

tonton sebagai ajang untuk mengerti lebih jauh tentang seluk beluk 

pameran/proyek seni rupa yang diadakan.  

b) Private view 

Merupakan undangan khusus bagi mereka yang merupakan kolega 

institusi yang sangat penting.  

c) Konfensi, simposium, Diskusi 

Kegiatan ini dapat berupa konfrensi pers, seminar untuk umum, dan 

diskusi terbatas. 

d) Kuliah umum (lecture) 

Kuliah umum untuk publik yang berminat tentang hal-hal menarik 

yang dibutuhkan dari aksi pameran atau hal lainnya. 

e) Focus group 

Kegiatan ini bertujuan untuk pembicaraan mengenai pengawasan 

dan evaluasi pameran, penyusunan agenda, dan pembahasan 

lainnya yang bersifat intern. 

f) Perbincangan seniman (artist talk) 

Perbincangan seniman yang difokuskan pada karya-karya dan seluk-

beluk tentang apa yang telah mereka kerjakan, baik yang 

berhubungan maupun yang tidak berhubungan dengan pameran 

yang diselenggarakan.  

g) Pertunjukan seni 

Pertunjukan seni merupakan acara yang sangat efektif menjaring 

lebih banyak penonton.  

h) Pemutaran Film 

Pemutaran film (baik fiksi maupun non fiksi atau dokumenter yang 

berhubungan dengan kesenirupaan) sangat mendukung pula 

ramainya program yang diselenggarakan, termasuk akan memberi 

gesekan pemikiran dan pengertian public terhadap karya yang 

dibuat oleh seniman. 

i) Program Residensi Seniman dan Kurator  

Program ini lebih ditujukan sebagai bagian dari membangun 

hubungan yang lebih erat antar public dengan seniman atau 

kuratornya.  

j) Workshop 

Merupakan program praktik langsung yang berhubungan dengan 

karya (seniman), dengan kurasi (kurator), persoalan manajemen 

(museum/galeri, penyelenggara), atau pengamat seni (kritikus).  

k) Perlombaan atau permainan 



Program perlombaan atau permainan yang diadakan adalah 

perlombaan atau permainan yang dapat mendeketkan publik 

kepada seni.  

l) Bazaar atau lelang benda-benda seni 

Agenda ini diperuntukan bagi mereka yang berkeinginan 

menjualbelikan produk atau benda-benda seni.  

m) Bursa buku 

Program ini lebih mengetengahkan bagi mereka yang selalu haus 

dengan munculnya informasi terbaru yang berasal dari buku-buku.  

n) Pembagian hadiah/cenderamata 

Sebuah ajang untuk memberi kesan yang baik pada publik, dan 

merupakan program yang mengikatkan publik dengan 

penyelenggara pameran. 

 

2.5.  Konten Gedung Pertunjukan Seni Aceh Tenggara 
 

Mengacu pada gambaran terkait bangunan Gedung Pertunjukan Seni di Aceh Tenggara ini, 

penulis berencana mendesain gedung pertunjukan dengan konsep panggung teater. Dimana pada 

gedung pertunjukan ini nantinya akan menampilkan kesenian – kesenian di Aceh Tenggara. Sehingga 

penulis hendak mengangkat penampilan mereka dengan kategori bangunan Town Centre dengan 

proscenium stage berkapasitas 350 penonton.  

Town Centre sendiri karena bangunan ini nantinya akan menjadi ikon dan berdiri diwilayah 

Aceh Tenggara sebagai Gedung yang mewadahi kesenian – kesenian yang ada di Aceh Tenggara.  

Selain Hall yang berfungsi sebagai tempat pertunjukan, pada bangunan ini nantinya juga 

terdapat galeri atau museum seni yang bersifat tetap dengan tujuan memberikan edukasi terkait 

kesenian yang ada di Aceh Tenggara. Galeri akan berada dibagian depan bangunan sehingga 

pengunjung akan terlebih dahulu berkeliling melihat informasi mengenai kesenian – kesenian yang 

ada di Aceh Tenggara sebelum memasuki gedung pertunjukan. 

Ruang – ruang yang terdapat pada Gedung Pertunjukan Seni Aceh Tenggara 

o Ruang Publik :  

- Entrance Doors and Lobby (Pintu masuk dan Lobi), sebagai akses 

masuk pengunjung. 

- Foyers (Tempat Menunggu), sebagai wadah menunggu bagi 

pengunjung. 

- Reception and Information Counter (Pusat Informasi), sebagai 

tempat pelayanan informasi bagi pengunjung. 

- Box Office and Ticket Collection (Loket Tiket), sebagai tempat 

untuk penjuaan tiket bagi pengunjung. 

- Kios Sales (Kios Penjualan), sebagai tempat penjualan barang-barang 

dagangan seperti souvenir. 

- Cloakroom (Tempat penitipan barang), sebagai fasilitas untuk 

penitipan barang bagi pengunjung. 

- Toilets. 

- Gallery Area (Pameran mengenai kesenian – kesenian yang ada di 

Aceh Tenggara serta informasi – informasinya ). 

- Tempat duduk penonton ( kapasitas 350 kursi ). 



o Ruang Pendukung : 1) Kantor Manajer, karyawan dan Kantor Keamanan, 

sebagai tempat kerja pengelola. 2) Tempat Peralatan, sebagai tempat perkakas 

teknisi. 3) Ruang Penolongan Pertama/ First Aid Room, sebagai tempat 

pengunjung dan pengelola yang mengalami cidera. 4) Ruang ganti pemain. 5) 

Ruang pengarahan dan briefing pemain. 6) Ruang Latihan Pemain. 7) Ruang 

Merchandise. 8) Dapur. 9) Ruang Cleaning Service. 

 

2.6.  Tinjauan Arsitektur Neo - Vernakular 
 

Arsitektur Neo Vernakular adalah salah satu paham atau aliran yang berkembang pada era 

Post Modern yaitu aliran arsitektur yang muncul pada pertengahan tahun 1960-an, Post Modern lahir 

disebabkan pada era modern timbul protes dari para arsitek terhadap pola-pola yang berkesan 

monoton (bangunan berbentuk kotak-kotak). Oleh sebab itu, lahirlah aliran-aliran baru yaitu Post 

Modern. 

Ada 6(enam) aliran yang muncul pada era Post Modern menurut Charles A. Jenck 

diantaranya, historiscism, straight revivalism, neo vernakular, contextualism, methapor dan post 

modern space. Dimana menurut Budi A Sukada (1988) dari semua aliran yang berkembang pada Era 

Post Modern ini memiliki 10 (sepuluh) ciri-ciri arsitektur sebagai berikut. 

1.    Mengandung unsur komunikatif yang bersikap lokal atau populer. 

2.    Membangkitkan kembali kenangan historik. 

3.    Berkonteks urban. 

4.    Menerapkan kembali teknik ornamentasi. 

5.    Bersifat representasional (mewakili seluruhnya). 

6.    Berwujud metaforik (dapat berarti bentuk lain). 

7.    Dihasilkan dari partisipasi. 

8.    Mencerminkan aspirasi umum. 

9.    Bersifat plural. 

10. Bersifat ekletik. 

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa arsitektur post modern dan aliran-alirannya 

merupakan arsitektur yang menggabungkan antara tradisional dengan non tradisinal, modern dengan 

setengah nonmodern, perpaduan yang lama dengan yang baru. Dalam timeline arsitektur modern, 

vernakular berada pada posisi arsitektur modern awal dan berkembang menjadi Neo Vernakular pada 

masa modern akhir setelah terjadi eklektisme dan kritikan-kritikan terhadap arsitektur modern. 

Kriteria-kriteria yang mempengaruhi arsitektur Neo Vernakular adalah sebagai berikut. 

1. Bentuk-bentuk menerapkan unsur budaya, lingkungan termasuk iklim setempat 

diungkapkan dalam bentuk fisik arsitektural (tata letak denah, detail, struktur dan 

ornamen) 

2. Tidak hanya elemen fisik yang diterapkan dalam bentuk modern, tetapi juga 

elemen nonfisik yaitu budaya pola pikir, kepercayaan, tata letak yang mengacu pada 

makro kosmos dan lainnya menjadi konsep dan kriteria perancangan. 

3. Produk pada bangunan ini tidak murni menerapkan prinsip-prinsip bangunan 

vernakular melainkan karya baru (mengutamakan penampilan visualnya). 

Jadi latar belakang penerapan tema arsitektur neo vernakular pada pasar terpadu berkeinginan 

melestarikan unsur-unsur atau ciri arsitektur lokal dengan unsur-unsur modern yang berkembang saat 

ini agar lebih menarik pengunjung dan penjual untuk menggunakan fasilitas pasar yang akan 

direncanakan. Penggunaan arsitektur Neo Vernakular sebagai style pasar terpadu Lhoksukon 



dikarenakan pasar ini merupakan pasar tradisional yang patut di kembangkan agar lebih layak untuk 

digunakan oleh penjual dan pengunjung/pembeli.  

 

Pengertian Arsitektur Neo Vernakular 

Arsitektur neo-vernakular, tidak hanya menerapkan elemen-elemen fisik yang diterapkan 

dalam bentuk modern tapi juga elemen non fisik seperti budaya, pola pikir, kepercayaan, tata letak, 

religi dan lain-lain. Bangunan adalah sebuah kebudayaan seni yang terdiri dalam pengulangan dari 

jumlah tipe-tipe yang terbatas dan dalam penyesuaiannya terhadap iklim lokal, material dan adat 

istiadat. (Leon Krier). Neo berasal dari bahasa yunani dan digunakan sebagai fonim yang berarti baru. 

Jadi neo-vernacular berarti bahasa setempat yang di ucapkan dengan cara baru, arsitektur neo-

vernacular adalah suatu penerapan elemen arsitektur yang telah ada, baik fisik (bentuk, konstruksi) 

maupun non fisik (konsep, filosopi, tata ruang) dengan tujuan melestarikan unsur-unsur lokal yang 

telah terbentuk secara empiris oleh sebuah tradisi yang kemudian sedikit atau banyaknya mangalami 

pembaruan menuju suatu karya yang lebih modern atau maju tanpa mengesampingkan nilai-nilai 

tradisi setempat. 

Arsitektur Neo-Vernacular merupakan suatu paham dari aliran Arsitektur Post-Modern yang 

lahir sebagai respon dan kritik atas modernisme yang mengutamakan nilai rasionalisme dan 

fungsionalisme yang dipengaruhi perkembangan teknologi industri. Arsitektur Neo-Vernacular 

merupakan arsitektur yang konsepnya pada prinsipnya mempertimbangkan kaidah-kaidah normative, 

kosmologis, peran serta budaya lokal dalam kehidupan masyarakat serta keselarasan antara bangunan, 

alam, dan lingkungan. 

“pada intinya arsitektur Neo-Vernacular merupakan perpaduan antara bangunan modern 

dengan bangunan bata pada abad 19” Batu-bata dalam kutipan diatas ditujukan pada pengertian 

elemen-elemen arsitektur lokal, baik budaya masyarakat maupun bahan-bahan material lokal. Aliran 

Arsitektur Neo-Vernacular sangat mudah dikenal dan memiliki kelengkapan berikut ini : hampir 

selalu beratap bubungan, detrail terpotong, banyak keindahan dan bata-bata. Bata itu manusiawi, jadi 

slogannya begitu manusiawi. 

Arsitektur neo-vernakular, banyak ditemukan bentuk-bentuk yang sangat modern namun 

dalam penerapannya masih menggunakan konsep lama daerah setempat yang dikemas dalam bentuk 

yang modern. Arsitektur neo-vernakular ini menunjukkan suatu bentuk yang modern tapi masih 

memiliki image daerah setempat walaupun material yang digunakan adalah bahan modern seperti 

kaca dan logam. Dalam arsitektur neo-vernakular, ide bentuk-bentuk diambil dari vernakular aslinya 

yang  dikembangkan dalam bentuk modern. 

 

Ciri – Ciri Arsitektur Neo - Vernakular 

Dari pernyataan Charles Jencks dalam bukunya “language of Post-Modern Architecture” 

maka dapat dipaparkan ciri-ciri Arsitektur Neo-Vernacular sebagai berikut : 

o Selalu menggunakan atap bumbungan 

Atap bumbungan menutupi tingkat bagian tembok sampai hampir ke tanah 

sehingga lebih banyak atap yang di ibaratkan sebagai elemen pelidung dan 

penyambut dari pada tembok yang digambarkan sebagai elemen pertahanan 

yang menyimbolkan permusuhan. 

o Batu bata (dalam hal ini merupakan elemen konstruksi lokal) 

Bangunan didominasi penggunaan batu bata abad 19 gaya Victorian yang 

merupakan budaya dari arsitektur barat. 

o Mengembalikan bentuk-bentuk tradisional yang ramah lingkungan dengan 

proporsi yang lebih vertikal. 



o Kesatuan antara interior yang terbuka melalui elemen yang modern dengan 

ruang terbuka di luar bangunan. 

o Warna-warna yang kuat dan kontras. 

Dari ciri-ciri di atas dapat dilihat bahwa Arsitektur Neo-Vernacular tidak ditujukan pada 

arsitektur modern atau arsitektur tradisional tetapi lelbih pada keduanya. Hubungan antara kedua 

bentuk arsitektur diatas ditunjukkan dengan jelas dan tepat oleh Neo-Vernacular melalui trend akan 

rehabilitasi dan pemakaian kembali. 

o Pemakaian atap miring 

o Batu bata sebagai elemen local 

o Susunan masa yang indah. 

Mendapatkan unsur-unsur baru dapat dicapai dengan pencampuran antara unsur setempat 

dengan teknologi modern, tapi masih mempertimbangkan unsur setempat. 

Ciri-ciri : 

a)  Bentuk-bentuk menerapkan unsur budaya, lingkungan termasuk iklim setempat 

diungkapkan dalam bentuk fisik arsitektural  (tata letak denah, detail, struktur dan 

ornamen). 

b) Tidak hanya elemen fisik yang diterapkan dalam bentuk modern, tetapi juga 

elemen non-fisik yaitu budaya , pola pikir, kepercayaan, tata letak yang mengacu 

pada makro kosmos, religi dan lainnya menjadi konsep dan kriteria perancangan. 

c) Produk pada bangunan ini tidak murni menerapkan prinsip-prinsip bangunan v

 ernakular melainkan karya baru (mangutamakan penampilan visualnya). 

 

Prinsip Arsitektur Neo - Vernakular 

 

a. Hubungan Langsung, merupakan pembangunan yang kreatif dan adaptif terhadap 

arsitektur setempat disesuaikan dengan nilai-nilai/fungsi dari bangunan sekarang. 

b. Hubungan Abstrak, meliputi interprestasi ke dalam bentuk bangunan yang dapat 

dipakai melalui analisa tradisi budaya dan peninggalan arsitektur. 

c. Hubungan Lansekap, mencerminkan dan menginterprestasikan lingkungan seperti 

kondisi fisik termasuk topografi dan iklim 

d. Hubungan Kontemporer, meliputi pemilihan penggunaan teknologi, bentuk ide 

yang relevan dengan program konsep arsitektur 

e. Hubungan Masa Depan, merupakan pertimbangan mengantisipasi kondisi yang 

akan datang. 

 

 

 

2.7. Studi Banding Proyek Sejenis 
Untuk menunjang data yang diperlukan untuk membuat LP3A Gedung Pertunjukan Seni, 

dibutuhkan data dari studi banding yaitu Komunitas Salihara dan Taman Ismail Marzuki. Karena 

kedua tempat itu merupakan tempat dengan orientasi sesuai dengan bangunan yang hendak penulis 

jadikan objek tugas akhir yaitu Gedung Pertunjukan Seni dengan isi berupa gedung pertunjukan dan 

galeri sebagai media edukasi kesenian yang tumbuh di Kota Semarang.  

 

 

2.7.1 Komunitas Salihara 
Objek studi banding yang pertama adalah Komunitas Salihara 



        2.7.1.1.  Lokasi 

Jalan Salihara No.16, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12520 

a.  Fasilitas 

Bangunan ini memiliki fasilitas utama yaitu : 

 

               
Gambar 2.17 Gedung Komunitas Salihara 

Sumber: (admin, 2009) 

 

A. Lokasi 

Komunitas Salihara adalah sebuah pusat seni yang didirikan dan aktif 

beroprasi sejak 08 Agustus 2008, dan pusat seni multidisiplin swasta pertama di 

Indonesia. Berlokasi di Jl. Salihara No. 16 Kebagusan, Pasar Minggu, Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta di atas sebidang tanah seluas sekitar 3.800 m2. 

B. Bangunan 

Komunitas Salihara terdiri atas empat unit bangunan utama: Teater Salihara, 

Galeri Salihara,Anjung Salihara dan ruang perkantoran. Saat ini, Teater blackbox 

Salihara adalah satu-satunya yang ada di Indonesia. Sementara Sejak 2014 Kompleks 

Salihara diperluas dengan bangunan baru: Anjung Salihara. Di dalamnya terdapat 

Studio Tari, Studio Musik, Wisma Seni, Ruang Serbaguna dan Teater Anjung. 



                     
Gambar 2.18 Denah Komunitas Salihara 

(admin, 2009) 

 

C. Aktifitas dan Fasilitas 

Dalam satu tahun, Komunitas Salihara menampilkan sekitar 100 mata acara 

pentas tari dan teater, konser musik, pembacaan dan diskusi sastra, pameran seni 

rupa, pemutaran film, dan bengkel kerja tari, sastra, dan musik. Di samping itu, 

Komunitas Salihara juga menyelenggarakan diskusi dan ceramah, untuk 

menggiatkan perbincangan publik yang saat ini belum banyak ruangnya; baik 

tentang isu yang sedang hangat, maupun pemikiran tokoh dari bidang humaniora 

tertentu. Relatif dirancang secara jangka panjang, seluruh program disusun oleh 

Dewan Kurator yang beranggotakan sastrawan dan seniman terkemuka Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Teater Salihara 



 
                                                                            Gambar 2.19 Gambar teater salihara  (admin, 2009) 

 

 
                                            Gambar 2.20 Gambar fleksibelitas format tribun  (admin, 2009) 

 

Teater black box pertama di Indonesia. Dirancang oleh arsitek Adi 

Purnomo, melibatkan para ahli di bidang tata suara dan cahaya. Format 

teater ini menawarkan fleksibilitas tata panggung dan tribun, serta distribusi 

tata cahaya dan suara untuk memaksimalkan apresiasi seni pertunjukan. 

Dimensi Kapasitas Fungsi 

24 m x 13,8 m x 6,4 m 216-272 penonton 

tergantung format 

tribun 

Pertunjukan Seni 

 

 

 

 Studio Musik 



 
                                            Gambar 2.21 Studio Musik Komunitas Salihara  (admin, 2009) 

 

Dengan karakter akustik yang ideal dan perlengkapan rekaman yang 

lengkap, Studio Musik adalah ruang yang optimal untuk menunjang proses 

perekaman music secara langsung (live recording). 

 

Dimensi Kapasitas Fungsi 

12 m x 7,6 m x 5,5 m 20 orang Latihan Seniman, live 

recording, audisi 

 

 Galeri Salihara 

 
      Gambar 2.22 Galeri Komunitas Salihara  (admin, 2009) 

Dengan bentuk bangunan silinder yang unik, Galeri Salihara 

memberikan ruang dan sudut pandang yang lebih luas bagi para pemirsa 

pameran. 

Dimensi Kapasitas Fungsi 

17 m x 20 m 150 orang Pameran temporer, konser 

musik akustik 

 

 Serambi Salihara 

 
      Gambar 2.23 Serambi Komunitas Salihara  (admin, 2009) 

Dengan format lounge atau ruang duduk eksklusif yang menghadap 

taman, Serambi Salihara adalah tempat yang tepat untuk mengadakan acara 

diskusi atau resepsi. Sisi depan dan samping terbuat dari pintu kaca lipat 

yang dapat dibuka total untuk memaksimalkan fungsi ruang. 



Dimensi Kapasitas Fungsi 

13 m x 8,5 m 75 orang Diskusi, resepsi, kelas, screening film 

 

 Teater Atap 

 
Gambar 2.24 Teater Atap Komunitas Salihara  (admin, 2009) 

Bayangkan aktivitas santai di sebuah kebun yang dinaungi langit. 

Ruang lapang terbuka ini sesuai untuk acara perkumpulan, acara seni yang 

ringan, pertunjukan musik jazz atau pun pemutaran film menggunakan layar 

tancap. 

Dimensi Kapasitas Fungsi 

20 m x 13,8 m 150 orang Pertunjukan seni, musik, 

screening film 

 

 Studio Tari 

 
Gambar 2.25  Studio Tari Komunitas Salihara  (admin, 2009) 

Dilengkapi dengan fasilitas pencahayaan panggung yang memadai, 

Studio Tari tidak hanya cocok untuk proses latihan tari, tetapi juga proses 

pematangan konsep pertunjukan menjelang pementasan. 

Dimensi Kapasitas Fungsi 

12 m x 7,6 m x 5,5 m 40 orang Latihan pertunjukan seni, 

lokakarya 

 

 Ruang Serbaguna 

 
                                                  Gambar 2.26 Ruang Serbaguna Komunitas Salihara  (admin, 2009) 



Sebagai ruang kosong yang fleksibel, Ruang Serbaguna dapat 

digunakan untuk diskusi, kelas, atau pameran berskala kecil. 

Dimensi Kapasitas Fungsi 

13,3 m x 7,8 m x 5,5 m 40 orang Pameran temporer, diskusi 

 

 Teater Anjung 

 
Gambar 2.27 Teater Anjung Komunitas Salihara  (admin, 2009) 

Ruang lapang terbuka di atap Anjung Salihara ini sesuai untuk acara 

kumpul-kumpul, pertunjukan musik akustik atau pemutaran film layar 

tancap. 

Dimensi Kapasitas Fungsi 

25,5 m x 17,7 m 100 orang (duduk) Pertunjukan seni, screening 

film 

 

 Kedai Salihara 

 
Gambar 2.28 Kedai Salihara Komunitas Salihara  (admin, 2009) 

 Perpustakaan 

 Toko cinderamata 

 Wisma Salihara 

 
                                                            Gambar 2.29 Wisma Komunitas Salihara  (admin, 2009) 



Wisma Salihara hanya disewakan untuk penyewa ruang yang 

membutuhkan tempat menginap, selebihnya digunakan untuk 

penampil/seniman yang sedang berproses di Komunitas Salihara. 

 

 Area Parkir 

Dimensi Kapasitas Fungsi 

- 30 mobil dan 60 

motor/sepeda 

Area parkir 

 

 

 

2.7.1.2.1.1 Aktifitas dan fasilitas di Komunitas Salihara 
 

     Tabel 2.4 Aktifitas dan fasilitas di Komunitas Salihara   

No Aktifitas Fasilitas 

1 Pameran temporer -Galeri Salihara 

-Ruang serbaguna 

2 Produksi karya seni -Studio musik 

-Studio tari 

3 Lokakarya (workshop) -Studio tari 

-Ruang serbaguna 

4 Tempat penginapan seniman -Wisma 

5 Konvensi dan diskusi seni -Serambi Salihara 

-Ruang Serbaguna 

6 Pertunjukan seni (besar) -Teater Salihara (indoor) 

7 Pertunjukan seni dan 

screening film (kecil) 

-Galeri Salihara (indoor) 

-Teater Atap (outdoor) 

-Teater Anjung (outdoor) 

8 Kegiatan komersial -Serambi Salihara 

-Kedai Salihara 

9 Kegiatan informasi -Lobby 

10 Kegiatan edukasi -Perpustakaan 

11 Kegiatan pengelolaan -Ruang pengelola 

12 Kegiatan service -Lavatory 

-Ruang ME 

-Storage dan stock room 

                                Sumber: (admin, 2009) 
 

 

 

2.7.1.3  Taman Ismail Marzuki  



  
Gambar 2.30 Taman Ismail Marzuki  Gambar 2.31 Taman Ismail Marzuki 

  (Sumber: https://en.wikipedia.org)  (Sumber: http://www.indonesiakaya.com)  

 

Alamat : Jalan Cikini Raya No.73, Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
 
Merupakan sebuah pusat kesenian dan kebudayaan di Jakarta. TIM sejak berdiri tahun 
1968 lalu hingga kini telah menjadi ruang ekspresi seniman yang menyajikan karya-
karya inovatif. Di sini terletak Institut Kesenian Jakarta dan Planetarium Jakarta. Selain 
itu, TIM juga memiliki enam teater modern, balai pameran, galeri, gedung arsip, dan 
bioskop. Acara-acara seni dan budaya dipertunjukkan secara rutin di pusat kesenian 
ini, termasuk pementasan drama, tari, wayang, musik, pembacaan puisi, pameran 
lukisan dan pertunjukan film. Berbagai jenis kesenian tradisional dan kontemporer, 
baik yang merupakan tradisi asli Indonesia maupun dari luar negeri juga dapat 
ditemukan di tempat ini. Nama pusat kesenian ini berasal dari nama pencipta lagu 
terkenal Indonesia, Ismail Marzuki.  

 
Graha Bhakti Budaya  

 
Gambar 2.32 Graha Bhakti Budaya Jakarta 

(Sumber : http://photobucket.com/) 

 

https://en.wikipedia.org/
http://www.indonesiakaya.com/
http://photobucket.com/)


 
Gambar 2.33 Interior Graha Bhakti Budaya 
(Sumber: http://www.kuratorial.dkj.or.id) 

 

GBB adalah Gedung Pertunjukan yang besar, mempunyai kapasitas 800 kursi, 600 
kursi berada di bawah dan 200 kursi di balkon. Panggung GBB berukuran 15m x 10m x 
6m. Gedung ini dapat dipergunakan untuk gedung pertunjukan konser musik, teater 
baik tradisional maupun modern, tari, film, dan dilengkapi dengan tata cahaya, sound 
sistem akustik, serta pendingin ruangan. 

 
 

 
 

 
Galeri Cipta  

 
Gambar 2.34 Galeri Cipta 

(Sumber: http://www.kuratorial.dkj.or.id)  
 

Galeri Cipta adalah ruang pameran yang lebih besar dari Galeri Cipta III (GC III). Kedua 
ruang tersebut dapat dipergunakan untuk pameran seni lukis, seni patung, diskusi dan 
seminar, dan pemutaran film pendek. Gedung ini dapat memuat sekitar 80 lukisan dan 
20 patung serta dilengkapi dengan pendingin ruangan, tata cahaya khusus, tata suara 
serta panel yang dapat dipindah-pindahkan. 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.kuratorial.dkj.or.id/
http://www.kuratorial.dkj.or.id/


Teater Kecil  

 
Gambar 2.35 Teater Kecil 

(Sumber: http://www.kuratorial.dkj.or.id)  

 
Teater kecil/Teater Studio merupakan gedung pertunjukan yang dipersiapkan untuk 
200 orang. Gedung ini mempunyai banyak fungsi seperti seni pertunjukan teater, 
musik, pembacaan puisi, seminar,dll. Teater Kecil mempunyai ukuran panggung 10m x 
5m x 6m. Gedung ini juga dilengkapi sistem akustik, tata cahaya dan pendingin 
ruangan.  
 
Teater Besar Jakarta  

 
Gambar 2.36 Teater Besar 

(Sumber: http://www.kuratorial.dkj.or.id)  

Teater jakarta memiliki panggung dengan luas 14 X 16 X 7~9 m. Dapat menampung 
sampai 1200 orang, teater ini ditunjang dengan fasilitas-fasilitas termutakhir yang 
memungkinkan acara skala besar bisa diadakan di teater ini.  
  

 
Gambar 2.37 Teater Jakarta TIM, Jakarta 

(Sumber : http://eventsid.com/) 
 
 

http://www.kuratorial.dkj.or.id/
http://www.kuratorial.dkj.or.id/
http://eventsid.com/


 
Gambar 2.38 Struktur Organisasi  TIM, Jakarta  

(Sumber : Arsip TIM) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


