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Pusat

“pusat” memiliki arti sebagai suatu tempat ya

gah, pokok pangkal, atau yang menjadi pump

eni

diartikan sebagai kehalian membuat karya 

ihasilkan dengan kehalian yang luar biasa. (K

setiap orang berbeda antara satu dengan yan

an potensi memunculkan jenis-jenis seni yan

seseorang yang melakukan seni (seniman).

memiliki ciri khas dan wujud dari seni t

berapa jenis seni secara umum :

dan Wujud Seni

ni Musik

Menurut Suhastarja dari Institut Seni 

ogyakara), seni musik atau seni suara merup

pat dinikmati melalui indera pendengaran

ngkaian nada atau bunyi dengan ritme dan

empunyai suatu bentuk dalam ruang dan wak

eh diri sendiri dan orang lain dalam lingkun

ni musik ini dibagi lagi menjadi musik v

strumental. Musik vokal adalah musik yang

ara manusia, sedangkan musik instrumenta

ng diperoleh dari hasil memainkan alat musik

–

ang letaknya ada

punan (KBBI)20.

yang bermutu,

KBBI)21. Potensi

ng lain. Di dalam

g berbeda sesuai

 Masing-masing

tersebut, berikut

Indonesia (ISI,

pakan seni yang

n dalam bentuk

n harmoni serta

ktu yang dikenal

ngan hidupnya22.

vokal dan musik

g mengandalkan

al adalah musik

k.
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Gambar 2.1 Wujud seni musik voka
Maliq & D’essentials di Dental Project (FKG-UGM) 2

Sumber : Andri Kusuma Wardaningtyas - irockumentary

Gambar 2.2 Wujud seni musik instrume
Karnaval Marching Band Polisi Dunia 2013, Jak

Sumber : Herudin - Tribunnews.com24,2013

Seni musik masih dibagi menjadi bebera

asa dikenal sebagai genre musik, antara lain25

Dan masih banyak genre lain yang bered

usik. Contoh dari hasil seni musik adalah dal

gu yang dikemas dan dijual-belikan di tok

bum CD atau kaset.

 Jazz  Pop  Rock 

 Bossanova  Swing  R&B 

 Reggae  Ska  Metal 

–

l
2014, GSP UGM
ry.com23,2014
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karta Pusat
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ni Teater

Seni teater atau disebut dengan seni peran

ngan indera penglihatan dan indera pendeng

mumnya dimainkan di atas panggung (se

ilah teater ini merujuk pada kata “pertunj

hadiran penonton merupakan hal yang uta

ndiri merupakan wujud dari gambaran 

majinasi yang direka ulang kembali di atas pa

alog yang dikemas dalam kemampuan berakti

Sama halnya dengan seni musik, seni 

bang-cabang  yang mengeksplorasi secara k

berapa obyek sebagai berikut26 :

Teater Boneka  Drama Musikal  Tea

Teater Gerak  Teater Dramatik  Tea

Contoh hasil dari seni teater ini adalah 

ater tradisional Jawa Tengah), Sendratari

lataran Candi Prambanan, dan lain-lain.

Gambar 2.3 Wujud seni teater
Festival Ramayana Tingkat Nasional 20

Halaman Ramayana Ballet, Candi Pramba
Sumber : FG. Pandhuagie- Farmags.com27,20

ni Rupa

Seni rupa merupakan wujud karya 

engandung unsur keindahan dan dapat di

dera penglihatan. Keindahan dalam wujud 

–

n dapat dinikmati

garan yang pada

eni multimedia).

jukan “ dimana

ama. Seni peran

kenyataan atau

anggung dengan

ing.

teater memiliki

khusus terhadap

atrikalisasi Puisi

ater Komedi ,dll

Kethoprak (seni

i Ramayana di

12
anan
012

manusia yang

inikmati dengan

hasil seni rupa
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bentuk dari unsur-unsur berupa titik, garis, 

arna, dan gelap terang yang diatata dengan 

ni rupa memiliki media untuk membentuk 

ni rupa, media tersebut berasal dari bahan yan

perti kayu, logam, dan batu. Tetapi 

mungkinan terbentuknya media baru dari h

pa. Seni rupa menurut fungsinya dibagi menja

Seni Rupa Murni, adalah seni yang d

mempertimbangkan kegunaannya (seni beba

Seni Rupa Terapan, adalah seni yang dic

memikirkan fungsi serta memperhatika

pembentuk karya (latar belakang).

Kedua macam seni rupa ini masing-m

bang atau hasil dalam wujud :

 Seni Lukis  Seni Patung 

 Seni Kriya  Seni Dekorasi 

Contoh hasil seni rupa antara lain : Patung

encana (Bali),  Lukisan Monalisa (Leonardo

n-lain.

Gambar 2.4 Hasil karya seni rupa
Patung Dewa Wisnu (Garuda Wisnu Kencana) di D
Sumber : Widhi Setyo Pratama- widhisetyopratama.word

–

bidang, tekstur,

prinsip tertentu.

hasil dari karya

ng terlah tersedia

tidak menutup

hasil karya seni

adi dua yaitu :

diciptakan tanpa

as).

ciptakan dengan

an unsur-unsur

masing memiliki

Seni Reklame

Seni Grafis,dll

g Garuda Wisnu

o Da Vinci), dan

Denpasar, Bali
dpress ,201028
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ni Tari

Seni tari adalah ungkapan gagasan atau

tetis dan bermakna yang diwujudkan melalu

insip tertentu. Unsur utama dari seni tari ad

me. Tari juga memiliki berbagai jenis sesu

ngan dari sebuah tari. Berikut beberapa m

ng masih dapat ditemukan secara umum dan 

Kategori Latin

Tari Latin memiliki karakter enerj

cenderung sensual. Yang termasuk kategor

Chacha, Rumba, Salsa, Samba, Jive, Regae

Kategori Ballroom

Tari yang berasal dari Eropa dan mem

anggun dan romantis. Yang termasuk kat

lain: Waltz, Quick Step, Foxtrot, Tango.

Kategori Lain

Yang termasuk dalam kategori antara 

kreasi baru yang tercipta dari perkembanga

tari dalam kategori ini antara lain : Rock’n

Hip-Hop, Breakdance, Dangdut, Tari Tradi

lain.

Dari penyajiannya, seni tari dibagi menjadi 

Tari Tunggal

Tari yang ditarikan oleh seorang pena

laki atau perempuan.

Tari Berpasangan

Jenis tarian yang ditarikan oleh dua or

sesama jenis ataupun berlawanan jenis.

–

u perasaan yang

ui gerak  dengan

dalah gerak dan

uai dengan lagu

macam jenis tari

global29 :

jik, cepat, dan

ri ini antara lain:

.

miliki gerak dasar

tegori ini antara

lain merupakan

an global, contoh

n Roll, Country,

isional, dan lain-

tiga yaitu30 :

ari baik itu laki-

rang penari, baik
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Tari Kelompok

Jenis tarian yang ditarikan secara 

berpasang-pasangan dan tidak menutup ke

berbentuk drama tari.

Gambar 2.5 Wujud seni tari kelompo
Grup Hip-Hop Jabbawockeez (San Diego,U
Sumber : Amanda Ernst – www.crushable.com31

Penyampaian Seni

emua ragam seni termasuk cabang seni didal

enyajian yang berbeda agar dapat dinikmati

penyampaian sebuah karya seni menuru

akan terbagi menjadi tiga yaitu32 :

ni Audio

Seni yang dapat dinikmati melalui med

ontoh: seni suara, seni musik, seni sastra s

ntun.

ni Visual

Seni yang dinimati dengan media pengl

kisan, poster, seni bangunan, seni gerak belad

ni Audio Visual

Seni yang dinikmati melalui media p

ndengaran. Contoh: pertunjukan musikal, pa

ndratari.

–

kelompok atau

emungkinan bisa

ok
USA)
1,2010

lamnya memiliki

i oleh penonton.

ut media yang

dia pendengaran.

seperti puisi dan

lihatan. Contoh:

diri.

penglihatan dan

agelaran wayang,
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Budaya

ya berasal dari bahasa Sansekerta yaitu “

ya”. Kata “budi” memiliki pengertian mengen

dangkan kata “daya” adalah usaha, upaya, 

budaya terdiri dari unsur-unsur yang saling m

dapat dinikmati dalam wujud budaya itu send

r-unsur Budaya

da beberapa pendapat ahli yang mengemuk

onen atau unsur kebudayaan, antara lain sebag

enurut Clyde Kluckhohn melalui Koentjara

rdapat 7 unsur-unsur kebudayaan pokok yang

niversal (culture universal),unsur-unsur terseb

) Kesenian

) Sistem teknologi dan peralatan

) Sistem organisasi masyarakat

) Bahasa

) Sistem mata pencaharian hidup dan sistem

) Sistem pengetahuan

) Sistem religi

etujuh unsur ini masih dibagi menjadi kelom

egiatannya. Ralph Linton menyebut uns

bawah Culture Universal sebagai Culture A

ontoh kebudayaan universal dengan kelompok
Tabel 2.1 Contoh Kelompok Kebudayaan U

Culture
Universal

Culture
Activity Trait Complex

Bahasa Kalimat Kata
mber : Pustaka Makalah Ilmu Budaya Dasar35,2011

elville J. Herskovits menyebutkan bahwa ke

ri 4 unsur pokok, yaitu:

–

buddayah” atau

nai akal, pikiran,

dan ikthiar. Di

melengkapi agar

diri33.

kakan mengenai

gai berikut:

aningrat (1985)34

g disebut dengan

but yaitu:

m ekonomi

mpok lebih kecil

sur kebudayaan

Activity. Berikut

k dibawahnya:
Universal

Trait Item

Suku Kata Huruf

ebudayaan terdiri
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) alat-alat teknologi

) sistem ekonomi

) keluarga

) kekuasaan politik

onislaw Malinowski mengatakan ada 4 un

eliputi:

) sistem norma sosial yang memungkink

antara para anggota masyarakat untuk me

dengan alam sekelilingnya

) organisasi ekonomi

) alat-alat dan lembaga-lembaga atau petuga

pendidikan (keluarga adalah lembaga pend

) organisasi kekuatan (politik)

d Budaya

Wujud dari budaya dibedakan menjadi tiga kel

oenigman36, yaitu :

agasan

Wujud yang ideal dari kebudayaan ada

ang berasal dari kumpulan ide, gagasan, n

eraturan yang bersifat abstrak tidak dapat dira

an terletak dalam kepala-kepala atau di alam p

asyarakat. Orang yang menuangkan gagasan 

arangan, maka tempat dari wujud kebudayaa

erupa buku hasil penulis (pengarang).

ktivitas

Wujud kebudayaan sebagai suatu tindak

anusia dalam suatu masyarakat yang serin

ebagai sistem sosial. Sistem sosial ini terdir

ktivitas manusia yang saling berinteraks

–

nsur pokok yang

kan kerja sama

enyesuaikan diri

as-petugas untuk

didikan utama)

lompok menurut

alah kebudayaan

nilai, norma dan

aba atau disentuh

pemikiran warga

kedalam sebuah

an tersebut dapat

kan berpola dari

ng disebut juga

ri dari aktivitas-

si, mengadakan
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me
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adi
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ontak, serta bergaul dengan manusia lainnya

ola tertentu yang berdasarkan adat tata kelaku

rtefak

Wujud kebudayaan fisik yang berupa has

erbuatan, dan karya semua manusia dalam ma

enda-benda atau hal-hal yang dapat dirab

dokumentasikan. Artefak ini bersifat konk

enyataan kehidupan bermasyarakat tidak d

ntara wujud kebudayaan yang satu dengan wu

ang lain. Sebagai contoh: wujud kebudayaan

an memberi arah kepada tindakan (aktivi

rtefak) manusia.

ngan Antar Unsur-Unsur Budaya37

ralatan dan Perlengkapan Hidup (Teknologi)

Merupakan teknologi yang digunakan m

emproduksi, memelihara, serta memakai sega

rlengkapan. Contoh : alat transportasi, pak

n lain-lain.

stem Mata Pencaharian

Sistem mata pencaharian hidup yang d

rsifat tradisional seperti bertani, beternak, m

rburu.

stem Kekerabatan dan Organisasi Sosial

Merupakan kumpulan dari beberapa 

emiliki hubungan darah atau hubungan pe

ggotanya terdiri dari ayah, ibu, anak, menan

ik, paman, dan seterusnya. Organisasi so

rkumpulan sosial yang diberntuk oleh masyar

–

a menurut pola-

uan.

sil dari aktivitas,

asyarakat berupa

ba, dilihat, dan

kret dan dalam

dapat dipisahkan

ujud kebudayaan

n ideal mengatur

itas) dan karya

masyarakat untuk

ala peralatan dan

kaian, makanan,

dilakukan dapat

menangkap ikan,

keluarga yang

erkawinan yang

ntu, cucu, kakak,

osial merupakan

rakatnya sendiri.
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2.2 Seni dan Buday

Seni da

sebutan Hallyu

Untuk mengena

maka akan diur

budaya populer 

2.2.1 Unsur Seni d

Korea 

populer Korea

mewakili kata

• K-Pop

K-Po

musik pop

Lagu pop

ahasa

Bahasa digunakan sebagai alat untuk meng

n berkomunikasi dalam hubungan sehari-hari

limat secara lisan, maupun gerakan tubuh (isy

esenian

Kesenian mengacu pada keindahan atau

pat dinikmati

stem Kepercayaan

Sistem kepercayaan digunakan sebag

engatur kehidupan masyarakat karena didal

ngetahuan.

stem Ilmu dan Pengetahuan

Sistem yang berisi mengenai pengetahua

akhluk hidup, ruang , dan waktu.

ya Populer Korea Selatan

an Budaya Populer di Korea Selatan biasa 

(Korea) atau dalam bahasa Inggris berarti

al mengenai seni dan kebudayaan populer

raikan unsur,wujud, hingga hubungan dari 

Korea Selatan sebagai berikut:

dan Budaya Populer Korea Selatan

Tourism Organization38 mengkategorikan s

a Selatan menjadi 4 kelompok (Disini huruf 

a “Korea”) yaitu :

op merupakan kepanjangan dari Korean P

p yang dinyanyikan oleh musisi Korea denga

p Korea terdiri dari beragam genre musik

–

gekspresikan diri

i melalui tulisan,

yarat).

u estetika yang

gai alat untuk

lamnya terdapat

an tentang alam,

dikenal dengan

i Korean Wave.

r Korea Selatan

unsur seni dan

seni dan budaya

“K” diawal kata

Pop yang berarti

an bahasa Korea.

, seperti : rock,



ballad, hi

Pop buka

yang popu

TAHUN

JENIS
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Pop
(

pen

Sumber :Wikipedia

Lagu

salah satu

Pada tahu

dan tari s

turut mew

memicu 

industri m

menjadi 

dengan ju

menungg

Duni

agensi ya

ip hop, pop, R&B, hingga trot39. Ini mempe

anlah sebuah genre musik melainkan musik (

uler sehingga turut meramaikan Hallyu diluar

Tabel 2.2 Perkembangan Musik Pop Kor
1930 1950 1960 1970 199

p Jepang
(masa
njajahan)

Pop Barat
(pertunjukan
militer AS)

Oldies
(pengaruh

musik barat)

Rock,
Trot

Pop Mo
(Dance,

Hop

a.”K-pop”40,2014

u dari drama televisi (Original Soundtrack/O

u alasan ledakan keanekaragaman genre da

un 2000-an idola remaja yang tergabung da

eperti: Dong Bang Shin Ki (DBSK), Super J

warnai kancah dunia K-pop secara global 

bertambahnya grup-grup lain yang melak

musik pop Korea. Hingga pada tahun 2012 K-

sorotan dunia dari sebuah lagu yang dibaw

udul “Gangnam Style” yang memiliki gerak

ang kuda.

Gambar 2.6 Fenomena Gangnam Style –PSY
Sumber : Officialpsy – youtube.com41,2014

ia industri K-pop di Korea Selatan dihiasi 

ang menaungi beberapa artis dan grup Korea 

–

rtegas bahwa K-

(lagu) dari Korea

r negeri.

rea
90 2000

odern
, Hip-
p)

R&B, Hip Hop
(AS),

Underground,
Rock, Techno,

Balad

OST) merupakan

ari musik K-pop.

alam grup vokal

Junior, Big Bang

yang kemudian

kukan debut di

-pop benar-benar

wakan oleh Psy

kan khas seperti

Y

dengan sederet

ternama, berikut

Jumlah penonton per
15 Juli 2012 – 12
September 2014
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gensi yang masih aktif hingga sekarang di

engan beberapa artis naungannya:
Tabel 2.3 Agensi Artis K-pop di Korea Se

Tourism Business Division, Seoul Metropolitan Government, 2014

ap agensi terus bersaing secara ketat untu

ng berkualitas dan dapat laku keras di pasara

n untuk memberikan sesuatu hal yang ba

t musik Korea (K-pop). Terdapat tiga rutini

elakukan aktivitas promosi lagu-lagu terbar

berikut :

ic Video

Music Video atau video klip merupakan sa

mosi para artis untuk menyebarluaskan kar

imedia yang dapat diakses langsung oleh se

agai penjuru hanya dengan membuka layan

yajikan video dari pengunggah video (Youtub

modalkan lagu semata, namun konsep da

rap sedemikian hingga semakin menarik dan

hat menjadi suka.

Setting dalam sederet video klip artis Korea 

li dari yang dilakukan di dalam Korea hingg

ilihan tempat untuk syuting video dapat d

–

i Korea Selatan

elatan

42

uk menghasilkan

an. Segala upaya

aru kepada para

itas idola K-pop

ru mereka, yaitu

alah satu media

rya seni melalui

luruh orang dari

an website yang

be). Tidak hanya

alam video klip

n membuat yang

sangat beragam,

ga di luar negeri.

dipengaruhi oleh
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hingg

dijad

neger

U

diduk

di lu

mode

seked

minim

dari 

sound

syuti

rapa faktor seperti isi dari lagu yang ing

ga posisi artis yang berada di luar negeri unt

dikan satu kesempatan untuk melakukan 

ri.

Gambar 2.7 Konsep MV minimalis dengan s
Big Byung – Stress Come On

Sumber : 1theK - Youtube43,2014

Untuk memperoleh hasil yang menarik konse

kung dengan setting tempat yang bisa dilakuk

uar ruangan, dengan kosnep cerita yang di

el atau orang-orang disekitar secara langsu

dar menampilkan artisnya saja, dengan

malis hingga yang tak terhingga untuk segal

kostum dan aksesoris artis, setting tempa

d system, kru pembuatan video klip, ko

ng.

Gambar 2.8 Efek pencahayaan di dalam st
MV EXO – Overdose (Korea)

Sumber : SM Entertaiment – Youtube44,2014

–

gin digambarkan

tuk konser dapat

syuting di luar

setting outdoor

ep dari video klip

kan di dalam dan

idukung dengan

ung hingga yang

n budget yang

la properti mulai

at, pencahayaan,

onsumsi selama

tudio
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P
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Gambar 2.9 Konsep MV dengan partisipasi orang s
Roy Kim - Love Love Love

Sumber : CJ – Youtube45,2014
Demi meminimalisir biaya, biasanya pembu

kukan dengan sistem kejar tayang yaitu den

manfaatkan setiap jam secara optimal tanpa 

kutnya. Daya tarik lain yang ditemukan da

Korea adalah penggunaan konsep yang berb

tidak monoton, ini dikarenakan agensi yang

menggunakan trik agar fans tidak bo

dukung kegiatan promosi si artis tersebut.

perfomance di Stasiun TV dan acara radio

Ini adalah salah satu kegiatan rutin yang dila

K-pop baik yang masih merupakan Rook

ga Sunbae48 untuk mempromosikan lagu 

ra langsung. Di dalam setiap minggunya te

isi yang mengadakan acara pementasan musi
Tabel 2.4 Jadwal Program Musik Besar “Live” di K

r:Hasil pendataan penulis,2014

Penampilan pertama artis di program m

mpromosikan lagu terbaru mereka dikenal 

ri Waktu (KST) Judul Acara Stasiu
is 19.30 M!Countdown M-n
at 18.30 Music Bank Korean Broadcasti
u 16.20 Music Core Munhwa Broadcasting
gu 14.00 Inkigayo Seoul Broadcastin

–

ecara langsung

uatan video klip

ngan benar-benar

menunggu hari

ari konsep video

beda, genre lagu

g menaungi para

osan dan tetap

akukan oleh para

kie46, Hoobae47,

terbaru mereka

rdapat 4 stasiun

ik yaitu :
Korea Selatan

musik ini untuk

dengan istilah

un TV
net
ing System (KBS)
g Corporation (MBC)
ng System (SBS)
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stasiu

fasili

tungg

para 

meback Stage”dan ketika promo lagu tersebu

nal dengan sebutan “Goodbye Stage”. Konse

korasi sesuai dengan konsep dari lagu yang di

Gambar 2.10 Contoh setting panggung M!Co
EXO – Moonlight

Sumber :Olah video penulis49,2014

Gambar 2.11 Contoh setting panggung Musi
Jung Joon Yong - Teenager
Sumber :Olah video penulis50,2014
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Gelora Bung Karno

Sumber :Forsujuindonesia 55,2012
a

rama mulai dikenal di China pada tahun

n menyusul pada tahun 2000-an dengan seria

mpu membuat demam “Yonsama Craze” (Ju

un, aktor pemeran utama Winter Sonata). 

salah satu negara yang mengenal K-Drama p

i Jepang dengan serial Endless Love. Sama se

yang memiliki agensi, aktor dan aktris di K

awah naungan beberapa agensi yang bergerak

–

N 2012

N 2012

n 1997, Jepang

al Winter Sonata

ulukan bagi Bae

Indonesia juga

pada tahun 2000-

eperti dengan K-

Korea mayoritas

k di bidang ini.



Peny

yang mel

pemeran 

kemampu

pembuata

penggamb

syuting K

 Istan

 Rum

yajian K-Drama dapat dikatakan sangat mema

lihat dan mengikuti serial drama tersebut. A

utama maupun cameo memiliki daya tarik 

uan akting yang memuaskan bagi penon

an K-Drama, lokasi syuting menjadi sangat

baran karakter tokoh dan suasana dalam suat

K-Drama sangat beragam seperti56:

na Kerajaan Korea (drama The Moon Embrace

Gambar 2.17 Kompleks Istana Gyeongbukg
Sumber : Yohanes Ivan57,2014

mah tradisional Korea /Hanok (drama Persona

Gambar 2.18 Yeorangjae
Kampung Hanok di Bukcheon

Sumber : Milka Setyani58,2014

–

ajakan mata bagi

Aktor dan aktris

secara fisik dan

nton. Di dalam

t penting dalam

tu dialog. Lokasi

es The Sun)

gung

al Taste)



 Area 

Princ

Sumber : Hasi

c. K-Star

K-Sta

bagaiman

selalu ter

didatanga

a terbuka dan lingkungan warga di Korea

ce)
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Gambar 2.25 Peta Lokasi Korea Cultural Center J
Sumber : Korea Cultural Center Jakarta71, 2014
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Gambar 2.27 IT Show Room, KCC Jakar
Sumber : Korea Cultural Center Jakarta73, 2014
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Gambar 2.28 Ruang Kelas, KCC Jakart
Sumber : Korea Cultural Center Jakarta74, 2014
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Gambar 2.29 Ruang Perpusatakaan, KCC Ja
Sumber : Korea Cultural Center Jakarta75, 2014
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Cipta pada Taman Ismail Marzuki dilengka

54 x 18 x 2,9 m yang dapat digunakan 

an, seminar, pekuncuran buku, dan lain-lain.

mpung hingga 100 lukisan dan 40 buah p

kung yang disediakan berupa pendingin ruang

uara, serta panel atau sekat yang dapat dipinda

–

sebagai tempat

ilengkapi dengan

an menggunakan

serta pendingin

l Marzuki

api dengan ruang

sebagai tempat

 Galeri ini dapat

patung. Fasilitas

gan, tata cahaya,

ah-pindahkan.



3. Teater

Teater

audito

beruk

pertun

sama 

4. Teater

Teater

yang 

penon

macam

r Kecil / Teater Studio

Gambar 2.37 Teater Kecil, Taman Ismail Ma
Sumber : Taman Ismail Marzuki86, 2014

r kecil ini dapat menampung sekitar 240 p

orium adn balkon yang ada. Panggung y

kuran 10m x 5m x 6m yang biasa digunakan

njukan musik, teater, seni tari, dan lain-lain. 

yang dimiliki oleh gedung Graha Bhakti Bud

r Halaman (Studio Pertunjukan Seni)

Gambar 2.38 Teater Halaman, Taman Ismail M
Sumber : Taman Ismail Marzuki87, 2014

r halaman merupakan salah satu tempat pertu

dimiliki oleh Taman Ismail Marzuki de

nton yang fleksibel dan dapat dipergunaka

m pertunjukan.

–

arzuki

penonton dengan

yang disediakan

n sebagai tempat

Fasilitas lainnya

daya.

Marzuki

unjukan outdoor

engan kapasitas

an untuk segala



5. Plaza 

Plaza 

menam

dua. D

Plaza 

Dari hasil studi

serta Taman Ismail M

seni dan budaya (Ko

ruang utama yakni se

a. Aula Serbaguna

Aula ini digunakan m

non-formal seperti p

dilengkapi dengan pa

diberikan penghawaa

b. Ruang Kelas

Kelas yang digunak

dilengkapi dengan p

mengajar diperlukan 

audio visual sebagai p

dan Halaman

Gambar 2.39 Plaza, Taman Ismail Marzuk
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TIM dilengkapi dengan area parkir

mpung 300 kendaraan roda empat dan 400 

Dilengkapi dengan cafe makanan tradisional 

ini juga dapat digunakan untuk tempat pertun

i kasus terhadap Korean Culture Center Jaka

Marzuki di Jakarta mengenai bangunan deng

orea Selatan) diperoleh beberapa acuan terh

ebagai berikut :

menampung kegiatan yang bersifat formal sep

pementasan. Aula ini berupa area tertutup

anggung dan fasilitas audio visual. Untuk ken

an buatan dari AC.

kan untuk kursus bahasa dan kerajinan lai

perabot seperti meja dan kursi, kemudia 

n papan tulis / whiteboard yang dilengkapi

pelengkap.

–

ki

yang mampu

kendaraan roda

dan galeri buku.

njukan terbuka.

arta dan London

gan fungsi pusat

hadap kebutuhan

perti seminar dan

p (indoor) yang

nyamanan termal

in. Ruang kelas

untuk aktivitas

i dengan sistem



c. Perpusatakaan

Digunakan sebagai t

pariwisata Korea. A

pembelajaran menj

kemudahannya.

d. Ruang Multimedia

Ruang Multimedia 

menyediakan koleksi

set) merupakan stand

dengan perabot kursi 

e. Bagian Informasi

Merupakan sumber 

bagian informasi h

pengunjung yang data

f. Showroom / Galeri

Area untuk memame

kecanggihan teknolog

g. Ruang Istirahat

Ditujukan untuk pe

beristirahat. Dapat dil

h. Plaza atau halaman te

Area ini menjadi sa

aktivitas, dari pertunj

Terkait dengan

pusat seni dan budaya

 Fasad

Secara umum bentuk

bentuk bangunan ve

Ismail Marzuki yang 

tempat menyimpan koleksi buku, CD, DVD

Adanya komputer sebagai salah satu teknol

jadi alternatif untuk menarik pengu

merupakan pelengkap dari fungsi perp

i CD dan DVD. Fasilitas audio visual (soun

dar yang harus ada di ruangan ini, yang kemu

dan meja untuk pengunjung yang hadir.

dan titik awal untuk memasuki sebuah ba

harus dekat dengan pintu masuk untuk 

ang.

erkan hasil karya dari berupa seni lukis, seni

gi melalui audio dan visual

engunjung dan pegelola untuk tempat m

lengkapi fasilitas tambahan seperti hot spot se

erbuka

alah satu kelebihan karena dapat menjadi t

ukan hingga interaksi penonton.

n bentuk eksterior ataupun interior hasil stu

a Korea antara lain :

k fasad pada bangunan studi kasus memiliki 

ertikal layaknya gedung perkantoran, kecua

memiliki multi massa dengan fungsi yang be

–

D, dan informasi

ogi dan sumber

unjung karena

pustakaan yang

nd dan proyektor

udian dilengkapi

angunan. Lokasi

mempermudah

i patung, hingga

menunggu atau

erta televisi.

tempat beragam

udi kasus terkait

 kesamaan yaitu

ali pada Taman

erbeda.



 Interior

Untuk KCC member

yang dapat dinikmat

Korea hadir dalam be

Korea seperti alat mu

yang menghiasi ruang

Topik ini akan

tradisional Korea ag

sendiri ke dalam pu

dengan menerapkan p

rikan media yang interaktif dan atraktif pada

ti oleh para pengunjung KCC.Sedangkan nu

entuk benda yang berkaitan langsung dengan

musik tradisional, pakaian tradisional, dan be

gan di KCC.

n menjadi poin untuk analisis terkait dengan b

gar mampu memberikan nuasa seni dan bu

sat seni dan budaya populer Korea Selatan

prinsip arsitektur tropis.

–

a setiap ruangan

uansa tradisional

n seni tradisional

eberapa ornamen

bentuk arsitektur

udaya Korea itu

n di Yogyakarta


