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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Graha Bhakti Budaya merupakan sebuah tempat seni pertunjukan yang 

berada di area Taman Ismail Marzuki, berdiri dan diresmikan pada tahun 

1983. Sebuah gedung pertunjukan yang telah berdiri lebih dari 30 tahun ini 

memiliki sejarah panjang dalam pementasan seni dan budaya di Indonesia. 

Komunitas-komunitas yang memiliki reputasi baik di Indonesia seperti Teater 

Gandrik dan Teater Koma sering menyelenggarakan pertunjukan di tempat 

ini. 

Teater yang berlokasi di Taman Ismail Marzuki ini menjadi salah satu 

tempat seni pertunjukan, khususnya seni teater, yang secara berkala 

menyelenggarakan pagelaran teater beraliran kontemporer. Pak Sularto 

sebagai salah satu pengurus dalam bidang penjadwalan menuturkan bahwa 

pertunjukan teater beraliran kontemporer paling sering ditampilkan. Menurut 

kurator, yakni petugas yang bertanggung jawab dalam memilih pertunjukan 

yang akan diselenggarakan, pertunjukan teater beraliran kontemporer 

memiliki kriteria-kriteria yang paling relevan dengan latar belakang dan 

kondisi fisik yang dimiliki oleh bangunan ini, yang menjadikannya aliran seni 

teater yang paling sering dipilih. Terlepas dari itu, tempat ini tetap 

menyelenggarakan berbagai aliran seni pertunjukan teater seperti tradisional, 

kolosal, klasikal, dan lain-lain. 

Sebagai sebuah teater yang berdiri sejak lama dan memiliki sejarah 

panjang, terdapat beberapa fasilitas yang belum mengalami pergantian sejak 

lama dan terbilang tidak ideal untuk mengakomodasi berlangsungnya 

pertunjukan yang diadakan di tempat ini. Elemen-elemen interior dari sebuah 

gedung pertunjukan yang berfungsi untuk mendukung berlangsungnya suatu 
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pertunjukan, misal dari aspek akustik, juga masih belum ideal dalam 

memberikan pengalaman akustik yang optimal terhadap penonton.  

Akustik menjadi salah satu unsur yang penting dalam perancangan 

teater. Dari saran penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penerapan 

instalasi akustik yang fleksibel menjadi solusi dalam menghadapi berbagai 

kebutuhan akustik yang berbeda dari jenis pertunjukan berbeda, misalnya 

penggunaan atap gantung yang dapat diatur ketinggiannya dan penggunaan 

material untuk kebutuhan akustik yang mampu dipasang atau dipindahkan 

seperti panel plywood.   

1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengolahan elemen interior yang tepat di Graha Bhakti 

Budaya mampu  menciptakan sebuah kondisi akustik yang membuat 

penonton lebih memaknai pertunjukan melalui pengalaman akustik?  

2. Bagaimana kombinasi material yang tepat yang mampu memberikan 

pengaruh dalam memberikan pengalaman akustik yang ideal?  

3. Bagaimana membuat desain yang dapat menunjang kebutuhan 

pertunjukan kontemporer dan mengakomodasi kaum difabel? 

1.3. Tujuan 

1. Menciptakan suatu ruang auditorium yang mampu memberikan 

pengalaman akustik terbaik dengan cara perbaikan waktu dengung 

kepada penonton sehingga makna yang disampaikan oleh suatu 

pertunjukan dapat tercapai.  

2. Menerapkan pembaharuan terhadap material lantai, dinding, dan 

langit-langit yang tidak hanya mampu mengakomodasi kebutuhan 

akustik, tetapi juga baik secara estetika.  

3. Menyediakan suatu penggunaan teknologi akustik di dalam interior 

Graha Bhakti Budaya yang mampu menunjang lebih dalam lagi 
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terhadap kebutuhan-kebutuhan akustik ruang terutama di dalam 

pertunjukan seni teater kontemporer.  

1.4. Kontribusi 

Dengan perancangan ini, penulis berharap dapat memberikan 

kontribusi terhadap jurusan sebagai suatu acuan atau contoh untuk 

perancangan interior bangunan seni pertunjukan.. Selain itu, penulis juga 

ingin memberikan kontribusi terhadap komunitas seni dengan menyediakan 

sarana tambahan yang memadai agar para pegiat seni mampu menyalurkan 

kegemaran serta mengekspresikan diri melalui perancangan interior ini. 

1.5. Batasan Perancangan Interior 

Perancangan dilakukan di area Graha Bhakti Budaya saja. Graha 

Bhakti Budaya berada di komplek Taman Ismail Marzuki, yang di dalamnya 

terdapat beberapa gedung pertunjukan lain seperti Teater Kecil, Teater Besar, 

Gedung Kesenian Jakarta, dan lain-lain. Pertunjukan drama kontemporer 

menjadi fokus di dalam perancangan dan dijadikan acuan dalam menentukan 

komponen-komponen desain serta penelitian. Batasan waktu perancangan 

dimulai dari bulan Agustus 2019 hingga November 2019.  

1.6. Metode Perancangan  

Metode peranangan yang digunakan terdiri dari lima fase dasar yaitu 

programming, schematic design,  dan design development (Maureen Mitton, 

1999). Metode ini merupakan yang paling umum digunakan dalam sebuah 

preoses desain. Data-data yang diperlukan untuk tahap programming dan 

seterusnya diperoleh dengan cara wawancara, analisa, observasi, serta 

komparasi hasil penelitian di lapangan dengan teori yang didapatkan literatur.  

Metode ini dilakukan agar penulis dapat memperoleh data-data 

akustik yang diperlukan untuk meningkatkan kondisi akustik di ruang 

pertunjukan. Kunjungan pertama oleh penulis adalah melakukan wawancara 
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dengan kurator dari Graha Bhakti Budaya untuk memperoleh data-data 

mengenai jenis pertunjukan yang dilakukan oleh Graha Bhakti Budaya. 

Selain itu penulis juga mengambil beberapa foto dan juga gambar kerja 

eksisting.  

Kunjungan kedua adalah menyaksikan pertunjukan sekaligus 

memperoleh data-data mengenai kondisi akustik pada saat pertunjukan.  

Setelah data-data yang dibutuhkan telah didapat, penulis dapat 

mengetahui apakah kondisi eksisting Graha Bhakti Budaya memiliki kualitas 

akustik yang ideal dan memasukan data-data tersebut ke dalam rumus 

perhitungan waktu dengung. 

1.7. Alur Perancangan Interior 

 

Gambar 1.1.  Alur Perancangan 

Sumber: Dokumentasi foto Steven Lie (2019)  

Terdapat 5 (lima) fase dasar dalam sebuah proyek, yakni (1) 

Programming, (2) Schematic Design, (3) Design Development, (4) 

Construction Documentation, dan (5) Contract Administration (Maureen 

Mitton, 1999)  

Tahap pertama, yakni programming, memuat analisis yang detail 

mengenai kebutuhan klien. Kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai juga 
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terdapat di tahap ini, begitu juga dengan informasi tentang lahan dan batasan-

batasan perancangan.  

Untuk memudahkan desainer maupun klien dalam membaca data-data 

yang ada, data-data tersebut biasanya diubah dalam bentuk gambar-gambar 

grafik. Salah satu bentuk gambar grafik yang paling umum adalah matrix. 

Matrix bertujuan untuk menyajikan kedekatan ruang atau aktivitas yang 

berguna dalam menentukan penempatan skema ruang.  

Tahap kedua, adalah Schematic Design, di mana desainer memberikan 

solusi dari masalah-masalah yang sudah diperoleh dari proses sebelumnya.  

 Bubble Diagram menyajikan kelompok ruangan  di area yang hendak 

didesain dengan skala yang masih kasar.  

 Tahap ketiga, Design Development, merupakan tahap proses finalisasi 

perancangan ruang dan mengembangkan komponen-komponen desain. 

Semua aspek yang ada didesain harus diterapkan pada tahap ini.  

 Tahap keempat dan kelima, yakni Construction Docmuments dan 

Construction Administration tidak termasuk ke dalam proses yang akan 

penulis jalani. Proses ini bertujuan untuk realisasi bangunan yang melibatkan 

konstruksi bangunan.    

1.8. Sistematika Penulisan  

 Laporan yang berjudul Perancangan Interior Graha Bhakti Budaya di 

Taman Ismail Marzuki dengan Pendekatan Teknologi Dalam Ruang Lingkup 

Pertunjukan Drama Kontemporer memiliki sistematika sebagai berikut:   

BAB I - PENDAHULUAN 

 Pada bab ini penyusun menulis mengenai Latar Belakang, Rumusan 

Masalah, Tujuan, Kontribusi, Batasan Perancangan, serta Metode 

Perancangan yang menjadi dasar penulisan perancangan.  
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BAB II – LANDASAN TEORI 

 Pada bab ini penulis menjabarkan mengenai teori yang digunakan dan 

standar-standar yang dijadikan acuan untuk kondisi akustik yang ideal.  

BAB III – DESAIN INTERIOR GRAHA BHAKTI BUDAYA  

 Pada bab ini penulis menjelaskan tentang sejarah, data lokasi secara 

makro dan mikro, data-data fasilitas, studi preseden, analisa dan proses 

perancangan, pengolahan data, konsep desain serta implementasi desain.  

BAB IV – ANALISIS DATA 

 Pada bab ini penulis menulis mengenai analisa sebelum desain yang 

didkomparasi dengan rumusan masalah serta teori yang digunakan dalam 

mendesain, analisa sesudah desain serta tanggapan dari masyarakat banyak 

tentang hasil desain.  

BAB V – PENUTUP  

Pada bab ini penulis menjelaskan kesimpulan dan saran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


