
Merancang 

  Studio dan Ruang Belajar Gambar 
  

Pertanyaan 

Redaksi yang terhormat, 

Kami  mempunyai sebuah  rumah berukuran 20X30m.Di dalamnya ada banyak kamar-

kamar yang berukuran cukup luas. Rencananya kami ingin membuat sebuah studio  

gambar, karena kami berencana untuk membuka usaha  les menggambar untuk warga di 

sekitar lingkungan perumahan kami. Kami mohon masukan dan saran dari Bapak 

bagaimana sebaiknya bentuk ruangan untuk kegiatan tersebut.  

Terimakasih. 

Aji-Pontianak 

 

Jawaban 

Terimakasih Bapak Aji atas pertanyaan yang telah disampaikan.  

Area belajar menggambar memiliki perbedaan cukup besar dengan ruang untuk belajar 

menulis ataupun jenis pembelajaran teori lainnya. Tuntutan untuk mengamati benda 

dengan detail menjadikan ruang belajar ini harus didesain lebih khusus. Pada  prinsipnya 

beberapa hal yang dapat Bapak lakukan berkaitan dengan ide membuat ruang belajar 

menggambar seperti yang Bapak sampaikan adalah: 

1. Pilih ruang  yang cukup sesuai dengan kebutuhan dan banyaknya jumlah siswa 

yang direncanakan. Sebaiknya pilih ruang yang besar, paling tidak berukuran 

8X8m atau 10X10m. 

2. Saya menyarankan ruangan berbentuk lingkaran, dengan layouting yang juga 

dirancang memutar, hal ini akan memudahkan siswa melakukan pengamatan pada 

objek yang akan digambar.  

3. Lantai pada ruangan ini dirancang dengan system terasering, sehingga 

memudahkan para siswa menggambar dapat melihat objek dari sisi manapun. 

Lantai yang digunakan sebaiknya berbahan karpet atau vinil dengan konstruksi 

undakan menggunakan kayu yang cukup kuat untuk menahan beban aktivitas 

diatasnya. 

4. Lantai dan dinding dapat digunakan sebagai lokasi untuk menempatkan 

pencahayaan. Penempatan pencahayaan tersebut sangat penting bagi detail model 

yang akan digambar. Sangat ideal juga tentunya untuk memanfaatkannya sebagai 

aspek belajar pewarnaan dan pencahayaan bagi siswa. 

5. Berikan penghawaan ruang yang baik, AC maupun pencahayaan alami dapat 

digunakan  sehingga membuat ruang kondusif untuk menggambar. Apabila 

menggunakan penghawaan alami, tentunya harus ada bukaan-bukaan, oleh karena 

itu atur pula penempatan ruang-ruang dan sirkulasi yang bising supaya tidak 

mengganggu aktifitas di dalam pada saat menggambar. 

Demikian yang dapat saya sampaikan untuk memberikan gambaran solusi awal dari  

permasalahan yang Bapak sampaikan. Kiranya hal ini dapat bermanfaat. Terimakasih. 

 

Salam Redaksi - Pandu 



 

 

 

 
 

 
 

Perspektif   

 


