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BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KEBIJAKAN 

 

 
2.1 Pengertian Judul 

 

“PERANCANGAN PUSAT SENI DAMAR KURUNG DI 

 KABUPATEN GRESIK” 

 

 Kerangka judul mengacu pada 3 SI (aksi, fungsi, lokasi) 

a. Aksi : Melakukan pengadaan fasilitas pameran dan pelatihan pembuatan seni 

damar kurung dan didukung juga dengan fasilitas pertunjukan kesenian 

damar kurung. 

b. Fungsi : Pusat Wisata Seni Damar Kurung, menjadi fungsi utama yaitu 

galeri atau tempat pameran dan didukung oleh fasilitas penunjang berupa 

tempat pelatihan atau workshop, tempat berkumpulnya para seniman dan 

komunitas serta tempat pertunjukan outdoor atau amphitheater. 

c. Lokasi : Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Indonesia. 

 
2.1.1 Lingkup Pelayanan dan Kapasitas 

Lingkup pelayanan perancangan Pusat Wisata Seni Damar Kurung adalah 

sebagai berikut : 

 Ruang lingkup skala pelayanan regional Kabupaten Gresik. Objek 

perancangan yang bertempat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, 

Klangonan, Kec. Kebomas Kabupaten Gresik dengan luas tapak 1,7 

Ha. Selanjutnya Pusat Wisata Seni Damar Kurung ini sebagai sarana 

Ruang Publik yang Inklusif. 

 Perwujudan berupa perancangan dari analisa aspek-aspek tinjauan. 

Tinjauan tersebut meliputi tinjauan objek, tinjauan fungsi, dan tinjuan 

lokasi. Tinjauan dan studi terkait dari perancangan sejenis yang dapat 

diterapkan ke bangunan baik tata ruang dalam, maupun tata ruang luar. 
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2.1.2 Kualitas Pelayanan 

a. Edukatif 

Pelayanan edukasi menekan pada fasilitas yang mampu memberikan 

informasi yang mengenai ilmu pengetahuan bagi pengunjung. 

b. Refreshing 

Pelayanan refreshing menekankan pada suasana serta lingkunganyang 

mampu memberikan kenyamanan untuk melepaskan penat. 

c. Rekreatif 

Suatu keadaan yang menyenangkan, menyegarkan, menghibur dan 

merefreshkan segala kejenuhan dalam diri dengan mencari sesuatu 

yang berbeda 

 

2.2 Tinjauan Fungsi 

2.2.1   Klasifikasi dan Karakter judul 

Pusat Wisata Seni “Damar Kurung” di Kabupaten Gresik bertujuan 

sebagai ruang publik bagi komunitas dan seniman yang bersifat terbuka bagi 

masyarakat luas serta untuk pelestarian dan pengembangan seni “Damar 

Karung” agar mampu meningkatkan identitas Kabupaten Gresik. 

 Perancangan 

 
Perancangan adalah usulan pokok yang mengubah sesuatu yang sudah ada 

menjadi sesuatu yang lebih baik, melalui tiga proses: mengidentifikasi 

masalah – masalah, mengidentifikasi metode untuk pemecahan masalah 

dan pelaksanaan pemecahan masalah. 

Menurut Syifaun Nafisah (2003:2) “perancangan adalah penggambaran, 

perencanaan dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen 

yang terpisah ke dalam suatu kesatuan yang utuh dan berfungsi” Menurut 

mohamad subhan (2012:109) “perancangan adalah proses pengembangan 

spesifikasi baru berdasarkan rekomendasi hasil analisa system”. (John 

Wade, 1997) 

 

 Pusat 

 
a) Tempat koordinasi kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan. 

b) Pusat atau pokok pangkal yang menjadi tumpuan berbagai macam 

urusan. 

c) Tempat yang menjadi pokok atau sumber perhatian. (KBBI,2015). 
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 Wisata 

 
Suatu kegiatan yang bersifat bersenang-senang yang ditandai dengan 

mengekuarkan uang atau melakukan kegiatan yang sifatnya konsumtif 

(heriawan:2004). 

Kegiatan perjalanan yang dilakukan manusia baik perorang maupun 

kelompok untuk mengunjungi destinasi tertentu dengan tujuan rekreasi, 

mempelajari keunikan daerah wisata, pengembangan diri dsb dalam kurun 

waktu yang singkat atau sementara waktu (UU RI ni 10 th 2009). 

 Seni 

Seni merupakan salah satu bagian dari budaya serta sarana yang dapat 

digunakan sebagai cara untuk menuangkan rasa keindahan dari dalam jiwa 

manusia. Kesenian selain sebagai sarana untuk mengekspresikan rasa 

keindahan, juga memiliki fungsi lain. 

Menurut Kuntjaraningrat Seni ialah kompleks dari berbagai ide-ide, 

norma-norma, gagasan, nilai-nilai, serta peraturan dimana kompleks 

aktivitas dan tindakan tersebut berpola dari manusia itu sendiri dan pada 

umumnya berwujud berbagai benda-benda hasil ciptaan manusia. Menurut 

Irving Stone Seni merupakan sebuah kebutuhan pokok. Seperti halnya roti 

atau mantel hangat yang digunakan pada musim dingin. Mereka mengira 

bahwa kesenian merupakan barang mewah, pikirannya tidak utuh. 

Menurut Irving Stone, Roh manusia akan menjadi lapar akan seni seperti 

pada saat perut yang keroncongan minta makan. (serupa.id) 

 Damar Kurung 

Damar Kurung adalah seni tradisional yang asli dari Kabupaten Gresik. 

Damar kurung merupakan pelita yang dikurung dalam bagian berbentuk 

segi empat. Tiap sisi bangun tersebut terbuat dari kertas dan rangkanya 

terbuat dari bambu yang disisi-sisinya dipenuhi dengan lukisan yang 

menceritakan tentang kehidupan sehari-hari. (budaya- 

indonesia.org/Damar-Kurung). Seni Damar Kurung yang diaplikasikan 

dalam bentuk lampion/lentera yang menceritakan kehidupan masayarakat 
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yang dikemas dengan cara sederhana dan mempunyai makna sendiri, 

terutama pada kalangan masyarakat kabupaten Gresik. Namun, untuk 

perkembangan zaman sekarang Kesenian Damar Kurung di aplikasikan 

dalam bentuk lain seperti tari, teatrikan dan fashionshow. 

 Kabupaten Gresik 

 
Sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu Kotanya adalah 

Kota Gresik. Lokasi Kabupaten Gresik terletak di sebelah barat laut Kota 

Surabaya yang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Timur dengan luas 

wilayah 1.191,25 km2 yang terbagi dalam 18 Kecamatan dan terdiri dari 

330 Desa dan 26 Kelurahan (gresikkab.go.id). Merancang Pusat Wisata 

Seni Damar Kurung dengan fasilitas galeri sebagai pameran serta 

didukung juga dengan workshop/ pelatihan, tempat berkumpulnya para 

seniman dan komunitas, pertunjukan kesenian damar kurung, serta sentra 

kuliner khas kabupaten Gresik. 

 

2.2.2   Pengembangan Judul Pusat Wisata Seni Damar Kurung 

 Pengertian Pusat Wisata Seni Budaya 

Menurut Damardjati dalam Pambudi (2010:121), wisata Budaya 

adalah gerak atau kegiatan wisata yang dirangsang oleh adanya objek-

objek wisata berwujud hasil-hasil seni budaya setempat, seperti adat 

istiadat, upacar-upacara, agama, tata hidup masyarakat setempat, 

peninggalan- peninggalan sejarah, hasil-hasil seni, kerajinan rakyat dan 

lain sebagainya. 

Menurut Pendit dalam Sari (2010:38), wisata budaya adalah perjalanan 

yang bertujuan mempelajari objek-objek yang berwujud kebiasaaan 

rakyat, adat istiadat, tata cara hidup, budaya dan seni atau kegiatan yang 

bermotif sejarah. Menurut Edward Burnett Tylor, kebudayaan merupakan 

keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, 

kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan- 

kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. 

Menurut Andreas Eppink, kebudayaan mengandung keseluruhan 

pengertian nilai sosial,norma sosial, ilmu pengetahuan serta keseluruhan 

struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lain,tambahan lagi segala 

pernyataan intelektual, dan artistik yang menjadi ciri khas suatu 

masyarakat. Berdasarkan pengertian diatas, wisata budaya adalah salah 
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satu jenis wisata yang menjadi alasan wisatawan berkunjung ke satu 

tempat. Secara umum, wisata 11 budaya merupakan perjalanan yang 

bertujuan untuk memuaskan rasa ingin tahu mengenai adat istiadat, 

keunikan daerah, budaya, dan sejarah suatu tempat. 

 Tujuan Pusat Wisata Seni Budaya 

a. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya 

b. Memajukan kebudayaan 

c. Mengangkat citra bangsa 

d. Memupuk rasa cinta tanah air 

e. Memperkukuh jadi diri dan kesatuang bangsa 

f. Mempererat persahabatan antar bangsa 

 Seni Damar Kurung 

Damar kurung adalah sebuah lampion, yakni pelita yang dikurung dalam 

bangun berbentuk persegi empat. Tiap sisi bangun tersebut terbuat dari 

kertas dan rangkanya terbuat dari bambu. Sejak zaman Hindu-Budha 

Damar Kurung sudah dikenal masyarakat. Di setiap sisi Damar Kurung 

terdapat hiasan gambar yang memiliki sebuah cerita di setiap sisinya. 

Gambar-gambar yang ada di setiap sisi Damar Kurung menceritakan 

tentang kegiatan sehari-hari masyarakat Gresik, seperti pasar malam, Hari 

Raya Idhul Fitri, kondisi pasar, dan kebudayaan masyarakat setempat. 

Yang menariknya lagi adalah pola menggambar pada Damar Kurung 

seperti bentuk relief candi dan wayang beber, dan pengadekan pada 

wayang Kulit. Bentuk gambar manusia-manusia pada Damar Kurung juga 

mirip cara menggambar tokoh wayang yakni tampak samping. 

Damar Kurung sendiri memiliki makna mendalam, yang kaitannya dengan 

pendidikan terutama pada anak-anak kecil yang diwujudkan melalui 

gambar seperti kegiatan mengaji, tarawih dan tadarusan. Kegunaan Damar 

Kurung pada masa lampau digunakan pada acara pesta pernikahan yang 

dipasang pada sepanjang jalan untuk menandai bahwa sedang diadakan 

pesta di beberapa wilayah sekitar tempat tinggal Masmundari. 

Perkembangan Damar Kurung banyak digunakan sebagai ikon dan 

instalasi pada sudut kota yang diwujudkan ke dalam benda monumental 

untuk menghias tata ruang kota. Benda yang dimaksud adalah Damar 

Kurung imitasi dengan ukuran besar yang diletakkan pada beberapa 

tempat, digunakan pada lampu kota dengan desain Damar Kurung. 

Penggunaan Damar Kurung karya Masmundari sebagai sumber inspirasi 

pada benda terapan merupakan langkah dari pemerintah setempat untuk 

menunjukkan eksistensi dan keberadaan Damar Kurung Masmundari 

sebagai ikon khas Gresik. Damar Kurung memiliki peran -an penting 

dalam identitas budaya masyarakat Gresik. Identitas yang dimaksud 
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adalah nilai serta esensi yang terkandung di dalam Damar Kurung karya 

Masmundari yang berupa lampion ataupun berupa lukisan, yaitu sejarah 

masyarakat Gresik dari yang bersifat tradisional sampai masuknya 

pengaruh perkembangan jaman di bidang teknologi dilukiskan 

Masmundari dalam lukisan. (budaya-indonesia.org) 

 

Damar Kurung memiliki karakteristik yang unik di antara lentera yang 

ada dibelahan dunia, seperti : 

1. Berbentuk kubus memiliki empat sisi. 

2. Memiliki hiasan pada atas berbentuk segitiga siku-siku kembar 

atau segitiga sama sisi kembar yang berbentuk huruf “M” pada atas 

lentera. 

3. Memiliki penyangga pada bawah lentera 

4. Di lapisi kertas gengan gambar dua dimensi 
 
 

Bentuk kerangka yang persegi empat dengan masing-masing ujung atas dan 

bawah memiliki ujung yang panjang dari sisi lainnya, hal ini memiliki fungsi 

sebagai penyangga dan bentuk pada ujung yang berupa segitiga. Kerangka 

bambu yang saling direkatkan satu sama lain sehingga membentuk bentuk 

persegi empat dengan tali di tengah yang berfungsi menggantung Damar 

Kurung. Di bagian tengah atau bagian dalam terdapat sebuah tempat untuk 

meletakkan sumber cahaya Damar Kurung. 

 

Bentuk ujung atas Damar Kurung yang memiliki bentuk segi tiga yang 

mengerucut ke atas merupakan simbol atau makna dari konsep Ketuhanan, 

dimana kehidupan itu semakin ke atas semakin mengerucut kepada Tuhan 

dan tempat kembali kehidupan alam semesta hanya kepada Tuhan yang Esa. 
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Penggunaan bentuk belah ketupat memiliki kemiripan dengan bentuk 

kerangka yang ada pada Damar Kurung. Bentuk kerangka yang berupa 

jajaran genjang dengan pembagian dalam beberapa bagian. Warna terang, 

yaitu merah, hijau, kuning, biru tua, hitam. Inilah warna-warna kiblat 

semesta dalam sistem kepercayaan lama, yakni utara adalah hitam, barat 

adalah kuning, timur adalah putih, dan selatan adalah merah. (Jokob 

Sumarjo,2002: 285) 

 

Sejauh ini Damar Kurung menglami banyak perkembangan, seperti damar 

kurung yang terbuat dari mika akrilik, lukisan berfigura, lampu tidur, 

arsitektur bangunan hingga desain pada kaos. Hingga pada penggunaan 

Damar Kurung beralih fungsi yang awalnya merupakan tradisi menjadi 

penerang jalan raya Nasional dan taman kota yang di buat oleh pemerintah 

Gresik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bambu yang 

berfungsi sebagai 

penyangga 

Gambar 2.1 Ilustrasi Damar Kurung 

Bentuk bambu 

dipanjangkan di bagian 

ujung atas yg memiliki 

fungsi sebagai penyangga 

atau kerangka. 
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Berikut merupakan lukisan Damar Kurung karya sang maestro 

Masmundari, karya-karya yang dipilih berjudul Mbah Omah, Perayaan 17 

Agustus, Temanten Joli, Bersepeda, dan Padusan. 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Lukisan Masmundari “Mbah Omah” 

Sumber: (koleksi Muzachim) 

Gambar 2.3 Lukisan Masmundari “Perayaan 17 Agustus” 

Sumber: (koleksi Muzachim) 



15 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Lukisan Masmundari “Temanten Joli” 

Sumber: (koleksi Muzachim) 

Gambar 2.5 Lukisan Masmundari “Bersepeda” 

Sumber: (koleksi Muzachim) 
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Jenis - Jenis Kesenian Damar Kurung 

Perkembangan Kesenian Damar Kurung mengalami inovasi yang 

merubahnya dari sebuah seni yang di aplikasikan terhadap bentuk lampion, 

kemudian berkembang seiring dengan perkembangan zaman mengalami 

perubahan menjadi seni yang lainnya. Berikut merupakan jenis kesenian 

Damar Kurung : 

 Lampion 

Kesenian ini diterapkan pada sebuah lampion yang dihias dengan 

gambar khas kesenian Damar Kurung yang mengelilingi lampion. 

Lampion Damar Kurung memiliki ciri khas yakni memiliki gambar 

yang merupakan gambaran kehidupan masyarakat Gresik. Gambar 

terinspirasi dengan ibadah, perekonomian masyarakat, dogeng, hingga 

ritul masyarakat Gresik. 

 Lukisan 

Kesenian Damar Kurung berbentuk lukisan pertama kali muncul ketika 

masmundari sebagai sang maestro memindahkan kesenian Damar 

Kurung berbentuk lampion keatas media kanvas yang saat itu di 

pamerkan di Bentera Budaya Jakarta tahun 1987. 

 

Gambar 2.6 Lukisan Masmundari “Padusan” 

Sumber: (koleksi Muzachim) 
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 Tari Kreasi 

Tari Kreasi Damar Kurung merupakan perwujudan aspirasi masyarakat 

Kabupaten Gresik tentang kesenian Damar Kurung. Seni tari ini 

muncul pertma kali pada acara Himapaudi (Himpunan Pendidikan 

Anak Usia Dini Indonesia) pada 26 Desember 2013. Setelah itu 

mulailah bermunculan tari-tari lain damar kurung yang dilakukan anak-

anak, remaja bahkan orang dewasa. 

 Fashion Show 

Fashion Show Damar Kurung ini terbilang cukup baru, karena pertama 

kali ditunjukan pada Festival Damar Kurung tahun 2013. 

Kesenian Damar Kurung berupa tari, teatriakal, dan fashion show ini 

difungsikan sebagai elemen pendukung dan menjadi daya Tarik yang 

bersifat rekreasi yang inovatif serta tetap edukatif serta bersifat 

inkluasif untuk masyarakat. 

 

2.3 Standart Perancangan 

2.3.1 Peraturan yang berkaitan 

Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

 

RPJMD 

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 

106/HK.501/MKP/2010 tentang SPM Bidang Kesenian; 

Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gresik  

Tahun 2016-2021 

 
 

 

 

 

 

 

Tabel 2.1 RPJMD  
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2.3.2 Elaborasi Rencana induk Riset Nasional (RIRN) 

Pada perencanaan ini keterkaitan dengan Riset Nasional terletak pada 

integrasi fokus riset sosial humaniora-seni budaya- pendidikan. Dengan 

Tema, Topik dan Targer dalam RIRN sebagai berikut: 

 

Tema  : Integritas Fokus Riset Sosial Humaniora - Seni Budaya -     

Pendidikan dengan sub tema Kajian Ekonomi dan Sumber 

Daya Manusia. 

Topik : Seni budaya pendukung pariwisata 

Target :  Desain  penguatan  seni  budaya lokal nasional sebagai 

tulung punggung pariwisata. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.2 RIRN  
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2.3.3 Tinjauna Lokasi 

2.3.3 Tinjauan Umum Lokasi/Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK  

NOMOR 8 TAHUN 2011 

 

Pasal 18 

 

(1) Kebijakan pengembangan prasarana lainnya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, meliputi pengembangan 

prasarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan, 

pemerintahan, taman dan olah raga, seni dan budaya, dan 

prasarana pemakaman. 

(2) Strategi pengembangan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud 

pada ayat1, meliputi: 

a. mengembangkan dan meningkatkan kualitas sarana dan 

prasarana yang ada; dan 

b. mengembangkan pembangunan prasarana baru. 

 
2.3.2 Kriteria Pemilihan Lokasi & Tapak 

Pemilihan Lokasi dan Tapak dilakukan dengan melihat dari kriteria 

pemilihan lokasi, altenatif lokasi, dan penilaian lokasi sehingga akan di 

dapatkan penilaian terhadap lokasi terpilih yang terbaik. 

 
RTRW 

Bagian Pertama 

SISTEM PUSAT PELAYANAN 

 

Pasal 43 

 

(1)  Sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat 

(2)  huruf b, diarahkan pada Pusat Pengembangan Lingkungan (PPL); 

(3) PPL diarahkan pada desa dengan dengan pusat permukiman yang 

berfungsi untuk melayani kegiatan antar desa; dan 

(4) PPL sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi: 

a. PPL Ngipik, PPL Sidokumpul di Kecamatan Gresik; 

b. PPL Randuagung, PPL Prambangan, PPL Segoro Madu, dan 

PPL Klangonani di Kecamatan Kebomas; 

c. PPL Peganden, PPL Manyarejo, dan PPL Sembayat di 

Kecamatan Manyar; 
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2.4 Studi Banding 

2.4.1 Taman Ismail Marzuki 

Taman Ismail Marzuki merupakan Taman Ismail Marzuki (disingkat 

TIM) merupakan salah satu landmark utama kota Jakarta. Tempat yang 

memiliki nama lengkap 'Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki' 

ini menjadi simbol eksistensi Jakarta sebagai pusat perkembangan seni 

dan budaya di Indonesia. Di kawasan ini sering mengadakan acara-acara 

berbayar maupun gratis sehingga membuat orang tertarik untuk 

mengunjungi salah satu gedung bersejarah di Jakarta ini. Luas lahannya 

adalah 9 hektar dengan luas bangunan 7,2 hektar. Terdapat beberapa 

fungsi – fungsi seperti pendidikan formal Institut Kesenian Jakarta, 

teater, ruang latihan, galeri, bioskop, perpustakaan, hingga planetarium. 

Massa bangunan Taman Ismail Marzuki memiliki bentuk utama persegi 

yang fungsional karena bangunan terdiri dari beberapa teater yang 

menuntun kebutuhan ruang yang cukup besar. 

 

 
 

Terdapat beberapa teater utama di Taman Ismail Marzuki, teater besar, 

teater kecil, teater graha hingga teater halaman. Dengan banyaknya jenis 

teater maka bangunan memiliki tidak hanya satu massa, namun dua. 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Site Plan Taman Ismail Marzuki 
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Enterance bangunan memiliki bentuk yang unik dan agak. Terdapat atap 

tinggi besar menjulang kedepan memberi kesan menyambut dengan dua 

kolom utama besar yang menopang atap tersebut. 

 

 

 
 

Teater besar yang memiliki kapasitas 1200 tempat duduk. Dalam sebulan 

terselenggara tiga sampai enam pertunjukkan dengan performer berasal 

dari dalam negeri dan luar negeri. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Taman Ismail Marzuki 
 

Gambar 2.9 Teater Besar Taman Ismail Marzuki 
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Teater kecilnya memiliki kapasitas 244 tempat duduk dengan dimensi 

panggung 10 x 5 x 6 meter. 

 
 

 

Ruang Pameran Galeri Cipta yang menampilkan seni modern maupun 

tradisional mampu menampung hingga 80 lukisan dan 20 pahatan. 

 

 
 

 

Umumnya warna interior teater pada bangunan Taman Ismail Marzuki 

memiliki warna hitam, coklat, dan merah memberikan kesan fokus, 

mewah, dan formal. Ruang Latihan tari dapat menampung 30-40 orang. 

 

 

Gambar 2.10 Teater Kecil Taman Ismail Marzuki 

 

Gambar 2.11 Galeri Taman Ismail Marzuki 

 

Gambar 2.12 Interior Taman Ismail Marzuki 
 



23 

 

 

2.4.2 Esplanade 
 

Esplanade juga dikenal sebagai Esplanade Theatre atau disingkat The 

Esplanade, adalah sebuah pusat seni pertunjukan seluas 60000 meter 

persegi (6,0 ha) yang terletak di  Marina  Bay  dekat  mulut  Sungai  

Singapura.  Mengambil  nama dari Taman Esplanade, tempat tersebut 

terdiri dari sebuah balai konser dengan tempat duduk sejumlah sekitar 

2,000 untuk seni pertunjukan. Esplanade dibuka pada tahun 2002. 

 

 

 

Bangunan ini menjadi sebuah focal point karena letaknya dipertemukan 

antarapantai marina dengan daerah sejarah kota dan distrik sipil di 

Singapura. Berdasarkan pada sudut dari datangnya sinar matahari, 

penutup bangunan (camgkang) dapat membuka dan menutup untuk 

memberikan protensi tanpa menghalangi pandangan ke luar bangunan. 

a. Peletakan bangunan dan ruang luar: Pada kompleks bangunan 

Esplanade, terdapat beberapa bangunan dengan berbagai fungsi 

(pertunjukan, resto dan shopping center) & ruang luar yang didesain 

sebagai teater luar. 

b. Pencapaian: Tempat parker Esplanade dapat dicapai melalui dua 

pintu masuk, yaitu dari Nicoll Highway menuju Collyer Quay atau 

dari Collyer Quay menuju Nicoll Highway. 

 Pertunjukan seni ruang-ruang untuk kegiatan pertunjukan seni 

terdapat pada teater tertutup, yaitu Concert Hall (kapasitas 1800 orang), 

Theater (kapasitas 2000 orang) dan teater terbuka. Selain itu terdapat 

Recital Studi (kapasitas 245 orang) dan Theater Studi (kapasitas 220 

orang) yang menyediakan tempat pertunjukan yang fleksibel dengan 

skla lebih kecil dan latihan. 

 Pameran Seni 

 Latihan selain untuk pertunjukan Recital Studio dan Thetaer Studi 

dapat digunakan sebagai tempat pelatihan sebelum pementasan. 

 Komersial & Penunjang (pengelola, parkir, dll) 

Gambar 2.13 Esplanade 
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Melihat konser di Concert Hall, tempat untuk menggelar konser musik 

lokal, regional, hingga symphony orchestra bertabur bintang internasional. 

Concert Hall mampu menampung sekitar 1600 kursi.  

 

 
 

Ruang Seni Visual. Berbagai jenis karya visual ditampilkan dalam sisi 

outdoor 300 meter dari Waterfront. 

 

 
 

Outdoor Theatre adalah ruangan yang paling banyak diminati pengunjung, 

dimana tempat ini sering digunakan sebagai pertunjukkan konser musik 

berlatar pemandangan laut Singapore. Theater Outdoor menampung sekitar 

450 penonton, tetapi jika pengunjung berdiri tempat ini bisa cukup untuk 

600 penonton. Pertunjukkan gratis bisa kamu tonton setiap weekend dan 

biasanya dimulai dari 

jam 8 malam. 

 

 

Gambar 2.14 Concert Hall Esplanade 
 

Gambar 2.15 Ruang Seni / Galeri 

 

Gambar 2.16 Outdoor Theater 
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2.4.3 Cemeti Art House 

Cameti Art House merupakan Rumah Seni Cemeti sejak 1988 telah secara 

aktif memamerkan dan mengkomunikasikan karya dari seniman-seniman 

kontemporer baik dari Indonesia maupun dari mancanegara. Setiap tahun 

diselenggarakan paling sedikit sebelas proyek pameran. Baik pameran 

tunggal, pameran kelompok, seni pertunjukkan, site specific maupun 

happening art, diskusi, serta perbincangan seniman. 

Gambar 2.17 Denah Cemeti Art House 

(sumber : Alambina.net dan brosur Leng l Lung) 

 

Bangunan Rumah Seni Cemeti ini bergaya arsitektur vernakular. Hal ini 

terlihat pada ruang lobby penerima yang bergaya joglo yang mencirikan 

bangunan tradisional jawa. Dari ruang penerima ini pengunjung digiring 

menuju ke ruang pamer melewati sebuah ruang selasar dengan salah satu 

sisi yang terbuka. Terdapat sebuah tanman hijau kecil berukuran kurang 

lebih 25 m2 pada sebelah sisi yang terbuka pada selasar. 

 

 

Gambar 2.18 Ruang Pamer/ Galeri 

Ruang Pamer berukuran 105 m2 dengan konsep ruang yang semi terbuka 

yang salah satunya menghadap selasar yang menghubungkannya ke 

ruang lobby penerima. Ruang pamer dilengkapi dengan sistem 

pencahayaan alami dari bukaan atap dan sistem pencahayaan artifisial 

dari lampu sorot. 
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Gambar 2.19 Interior Cemeti Art House 

Terdapat ruang kegiatan penunjang yang digunakan untuk kegiatan 

pengelolaan yang terhubung pada ruang lobby dan ruang penerima. Selain 

itu terdapat pula 2 ruang lainnya yaitu ruang storage peralatan dan ruang 

studio konsep mini yang keduanya terhubung pada selasar yang 

menghubungkan ruang penerima dengan ruang pamer dan taman mini 

yang berada di tengah massa bangunan. 

 

2.4.4 Selasar Sunaryo 

Selasar Sunaryo Art Space terletak di bukit dago, Bandung. Galeri yang di 

miliki oleh sunaryo ini diberi nama selasar sunaryo untuk mengurangi 

kesan komersil seperti galeri pada umumnya, sehingga galeri ini lebih 

mengarah ke “Artspace offers arts” (Ruang publik) menyelenggarakan 

kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan disiplin-disiplin seni lain 

seperti desain, kriya, seni pertunjukan, sastra, arsitektur, dan lain 

sebagainya. Aktifitas utama galeri seni ini yaitu memamerksn, merawat, 

dan mengapresiasikan karya seni. 

Fasilitas yang tersedia di Selasar Sunaryo Art Space: 

 

1. Stone Garden 

 

Gambar 2.20 Stone Garden 

Stone Garden (sekitar 190 m2), ruang terbuka yang digunakan untuk 

memamerkan karya seni Sunaryo yang terbuat dari batu. 

 



27 

 

 

2. Galeri A Tetap 

 

Gambar 2.21 Galeri Tetap 

Gallery A (sekitar 177 m2), digunakan untuk memamerkan karya- karya 

Sunaryo. Ruang ini juga digunakan untuk pameran seniman Indonesia dan 

luar negeri berskala besar. 

 

3. Galeri B Temporer 

 

     Gambar 2.22 Galeri Temporer 

Galeri B (sekitar 210 m2), digunakan untuk menampilkan pameran 

seniman muda dari dalam dan luar negeri. Ruang tersebut juga digunakan 

untuk menampilkan koleksi permanen artspace dan karya seniman dari 

dalam dan luar negeri. 

 

4. Ruang Sayap (Wing Gallery) 

 

         Gambar 2.23 Wing Galeri 

 

Wing Gallery (sekitar 48 m2), digunakan untuk memamerkan karya-karya 

seniman muda baik dari dalam maupun luar negeri. Ruang tersebut juga 
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digunakan untuk menampilkan koleksi permanen artspace yang mencakup 

karya-karya seniman terpilih dari dalam dan luar negeri. 

5. Selasar Shop 

Cinderamata Salasar (Toko Salasar), toko di mana orang dapat membeli 

berbagai buku dan jurnal seni dan budaya serta hadiah dan souvenir. 

 

6. Amphitheater 

 

Gambar 2.24 Amphiteater 

Amphitheatre (sekitar 198 m2), ruang melingkar terbuka dengan layar 

besar, berkapasitas maksimal 300 orang dan khusus dibangun dan disusun 

untuk pementasan acara pentas, pembacaan puisi, pemutaran film, dan 

acara budaya lainnya. 

 

7. Kopi Selasar 

 

Gambar 2.25 Kopi Selasar 

Kopi Selasar (Kafe Selasar) (sekitar 157 m2), sebuah kafe luar ruangan 

yang besar adalah tempat yang tepat untuk melepas lelah dan menikmati 

kopi yang nikmat, makanan ringan dan makan siang, menggunakan 

wireless, atau sekedar menikmati pemandangan indah bukit Dago 
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8. Pustaka Selasar 

 

                    Gambar 2.26 PustakaSelasar 

Pustaka Selasar merupakan fasilitas publik baru yang dibuka pada 

bulan September 2008, sebagai sub-divisi dari Departemen 

Dokumentasi. 

 

9. Bale Handap 

 

             Gambar 2.27 Bale Handap 

 

Aula Bawah (Bale Handap) adalah ruang serbaguna yang 

digunakan untuk diskusi, pertunjukan, acara, dan lokakarya. 

Bangunannya terinspirasi dari arsitektur tradisional Jawa dengan 

teras terbuka. 

 

10. Bamboo House 

Gambar 2.28 Bamboo House 

Bamboo House (sekitar 76 m2), rumah sederhana yang terbuat dari 

bambu. Seniman yang berkunjung sering menghabiskan malam 

saat terlibat dalam suatu program dan juga digunakan oleh seniman 

dalam kediaman, dan tamu istimewa. 
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2.4.5 Kesimpulan Studi Banding 

 

 

Pembanding Taman Ismail Marzuki Esplanade, Singapura 

Kepemilikan  
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI 

Dikelola Esplanade Co Ltd 

(pemerintah 

Pengguna Pengelola, Pengunjung, Seniman, Komuni 

Budayawan. 

Pengelola, Seniman, Komunitas, 
Pengunjung. 

Macam Kegiatan 1. Pameran 
2. Menonton Pertunjukan Musik,Teater, 

3. Menonton Film di Bioskop 

4. Berkunjung di Pusat Dokumentasi Sa 

1. Pertunjukan Seni 
2. Pameran Seni 

3. Workshop 

4. Komersial 

Fasilitas 1. R. Teater Kecil, R. Teater Jakarta 
2. Graha Bhakti Budaya 
3. Galeri Cipta II,III 

4. Planetarium 
5. Dewan Kesenian Jakarta 
6. T.I.M 21 Teater 

7. Pujasera 
8. Perpustakaan 

1. Galeri 
2. Auditorium 
3. R. Teater Tertutup dan Terbuk 

4. Rehearsal Studio 
5. Visual Art Space 
6. Perpustakaan 

7. Cafe 

Kesenian Seni rupa 2D dan 3D 
 

Seni rupa 2D dan 3D 

Konsep Arsitektural Konsep Arsitektur Modern tanpa 

meninggalkan unsur-unsur setempat. 

 

Konsep Arsitektur Modern 

Masa Bangunan Bangunan bermassa banyak yang lebih 

terfokus pada fasilitas kesenian dan kome 

 
Massa bangunan tunggal 

 

 
 

 

 

 

 

Pembanding Cemeti Art House Selasar Sunaryo 

Kepemilikan             Yayasan Swasta 

Pengguna  

Pemilik, Pengelola, Seniman, Komunitas, 

Pengunjung. 

Pemilik, Pengelola, Pengunjung, 

Seniman,Komunitas, Budayawan. 

Macam Kegiatan 1. Pameran 
2. Perawatan karya seni meliputi 

Penyimpanan,konservasi,penjualan 
3. Workshop 
4. Pengelolaan 

1. Pameran 
2. Workshop 
3. Pertunjukan 
4. Pengelolaan 

Fasilitas 1. R. Pameran Temporer 
2. Stock Room 

3. Rumah Tinggal Seniman 
4. R. Pengelola 
5. Studi Konsep 

1. R. Pameran Tetap 
2. R. Pameran Temporer 

3. Workshop/ Studio 
4. Amphiteater 
5. Selasar Shop 

6. Café 
7. Pustaka Selasar 

Kesenian Seni rupa 2D dan 3D 
 

Seni rupa 2D dan 3D 

Tabel 2.3 Studi Banding  
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Setelah melakukan studi banding bangunan galeri sejenis yaitu dibagi menjadi 

2 type : Pusat Seni (Taman Ismail Marzuki dan Esplanade) Galeri (Cemeti Art 

House dan Selasar Sunaryo), maka dapat ditarik kesimpulan sehingga dapat 

digunakan sebagai bahan referensi dalam Perancangan Pusat Wisata Seni 

Damar Kurung, yaitu sebagai berikut : 

1. Aspek Pengguna Galeri 

Terdapat kesamaan pengguna galeri yaitu pemilik, pengelola, seniman, 

komunitas dan pengunjung. 

2. Aspek Fasilitas : 

Berdasarkan macam kegiatan yang di dalam galeri, maka terdapat fasilitas yang 

dapat di terapkan dalam Perancangan Pusat Wisata Seni Damar Kurung, antara 

lain : 

 Ruang pameran (tetap dan temporer) 

 Ruang workshop / ruang edukasi untuk pelatihan pembuatan damar     

kurung. 

 Studio Konsep / ruang kreatif untuk para seniman & komunitas damar 

kurung untuk berkarya. 

 Amphiteater untuk kegiatan ruang publik yang terbuka 

 Fasilitas dokumentasi seperti perpustakaan 

 Fasilitas penunjang café , art shop , dan musholla 

 Ruang servis seperti ruang pengelola, lavatory, pos keamanan, gudang, 

M.E, dll. 

3. Massa Bangunan 

Massa bangunan pada objek studi banding yaitu dapat berupa bangunan dengan 

massa banyak yang di sesuaikan dengan kebutuhan ruang serta hubungan antar 

ruang dan disesuaikan dengan konsep bangunan yang akan di rencanakan. 

 

 

 

 

 

 

Konsep Arsitektural Konsep Arsitektur Jawa Konsep Menyatu dengan Alam 

 

Masa Bangunan 
Massa bangunan tunggal diatas lahan yang 

datar tidak berkontur 

Bangunan dengan massa banyak di 

lahan berkontur 
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