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kata kunci : penataan penerangan buatan
Abstraksi :
Mencahayai bangunan dengan lampu bukan lagi menjadi sesuatu hal baru.
Sudah sejak lama cahaya artifisial bermanfaat menjadi penerang ruangan yang
membantu kelancaran aktivitas manusia. Fungsi tersebut makin berkembang,
tidak hanya terangnya saja yang diutamakan melainkan juga efek dari pendaran
cahaya buatan yang dapat memberikan rasa nyaman yang ditimbulkan oleh
cahaya lampu itu sendiri. Cahaya dapat berlaku sebagai kesatuan yang
memunculkan keindahan, bukan sekedar terang. Cahaya dalam bentuk
penggunaan lampu-lampu adalah salah satu elemen yang mampu menciptakan
suasana (Mood), oleh permainan cahaya. Cahaya dapat meningkatkan kualitas
estetika bangunan dan ruang. Detail dan elemen arsitektur serta ruang yang
spesifik bisa ditonjolkan dengan jenis pencahayaan tertentu sehingga objek
tersebut menjadi dominan dan lebih indah. Cahaya lampu dapat menciptakan
nuansa, suasana dan karakter ruang yang diinginkan. Efek cahaya juga bisa
menimbulkan kesan ruang yang lebih luas, atau memberi kesan tertentu yang
berpengaruh pada jiwa penghuninya. Jakarta merupakan kota besar yang dimana
terdapat berbagai macam pusat hiburan bagi masyarakat. Sering kali kita
berjalan mengelilingi kota pada malam hari dan dapat kita lihat pemandangan
kota pada malam hari yang dipenuhi oleh terangnya gemerlap lampu-lampu.
Lampu tidak hanya dapat membantu indera pengelihatan kita pada malam hari
namun cahaya lampu bagi arsitektur dan interior memiliki peran yang sangat
penting, tanpa cahaya keindahan dan keunikan suatu arsitektur bangunan, unsur
dekoratif pada elemen fasad, detail tekstur, ornamen, dan warna bangunan akan
hilang atau tidak tampak. Salah satu tempat tempat atau bangunan yang sangat
membutuhkan Mood (suasana) adalah kafé dan restoran. Di kota besar seperti
Jakarta berbagai macam kafé dan restoran kian marak bermunculan. Tidak
hanya berbagai jenis makanan yang dihidangkan tetapi juga berbagai macam
suasana dan konsep pun ditawarkan. Pada malam hari kafé dan restoran itu pun
memberikan suasana yang berbeda pada ruangannya hal ini tidak terlepas dari

penataan penerangan lampu-lampu baik itu sebagai penerangan general maupun
penerangan estetika. Menata penenerangan itu menjadi mudah bila yang dikejar
hanyalah sekedar terangnya saja. Namun menjadi agak rumit jika kita ingin
menghadirkan lampu yang membuat ruangan bertambah indah dan memberikan
suasana (Mood) yang nyaman. Untuk itulah, masalah penataan penenerangan
buatan di kafé dan restoran khususnya di DJs Steak Cafe&Resto diangkat dan
akan dibahas lebih lanjut dalam penulisan ilmiah ini.

