
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Proyek 

Seni menjadi salah satu identitas dan daya tarik dalam 

perkembangan suatu kota serta pola pikir masing-masing individu. 

Pengertian seni sendiri adalah sebuah karya dari kreatifitas seseorang 

yang memberikan kesan emosi dan jiwa yang menimbulkan nilai 

estetika yang lebih. Manusia tidak bisa lepas dari fotografi karena 

dimasa kini fotografi telah menjadi gaya hidup. Hal ini dikarenakan 

dalam berbagai sisi kehidupan, manusia menjadikan fotografi untuk 

memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan akan berbicara melalui foto, 

kebutuhan akan dokumentasi, kebutuhan akan promosi, kebutuhan 

akan ilmu pengetahuan dan lain-lain.  

Saat ini, penggemar seni terutama fotografi sedang sangat 

marak. Banyak sekali pecinta foto dan fotografi namun, di kota 

Semarang sendiri belum terdapat wadah yang menyediakan fasilitas 

untuk mengekspresikan karya fotografi dan pers yang merupakan 

wadah untuk mengumpulkan karya-karya jurnalistik serta artikel-artikel 

dalam bentuk tulisan maupun gambar. Demikian pula dengan 



 

perkembangan fotografi di Semarang, dari segi historis, Semarang 

menjadi tempat diadakannya kongres pertama GAPERFI (Gabungan 

Perhimpunan Seni Foto Indonesia) pada tahun 1955, yang sekarang 

berubah nama menjadi FPSI (Federasi Perhimpunan Senifoto 

Indonesia). Sumber : www.kompas.com, Sabtu 7 Agustus 2004, 

diakses tanggal 3 Mei 2009.  

Oleh karena itu dibutuhkanlah wadah yang menampung segala 

aktifitas yang berisi tentang seni fotografi. untuk memberikan fasilitas 

kepada pecinta dan penikmati seni fotografi. 

 Pers merupakan lembaga sosial dan wadah untuk menjalankan 

fungsi komunikasi massa Selain seni fotografi, media juga memiliki 

peranan penting sebagai katalisator dalam masyarakat (Lasswell, 

1934). Namun seiring dengan semakin beragamnya media dan 

semakin berkembangnya masyarakat, kebenaran teori-teori tersebut 

menjadi diragukan. Pers No. 40 Tahun 1999 dan UU Penyiaran No. 32 

Tahun 2002 kemudian ditetapkan untuk menjamin kebebasan dan 

independensi media massa. Dengan ada nya bangunan Seni Fotografi 

yang menggandeng Pers, memberi fasilitas kepada masyarakat dan 

para jurnalis untuk mengumpulkan berita dan menikmati berita.  



 

Pendekatan yang akan diambil untuk membangun Galeri Seni 

Fotografi dan Pers ini adalah dengan perancangan baru pada 

bangunan tunggal yang berfungsi sebagai galeri seni fotografi dan 

pers. Membangun sebuah bangunan terutama galeri seni fotografi dan 

pers juga harus memperhatikan lokasi yang strategis serta dilengkapi 

dengan fasilitas yang memadai untuk sebuah galeri seni dan pers. 

Dengan adanya bangunan seni fotografi dan pers ini akan 

memfasilitasi para pecinta dan peminat seni fotografi serta jurnalis 

yang ingin melihat dan mengekspresikan karyanya karena 

sebelumnya di kota Semarang belum terdapat galeri seni fotografi 

yang bergandengan dengan pers sehingga dapat meningkatkan aspek 

seni serta budaya di kota Semarang. 

1.2. Tujuan dan Sasaran Pembahasan 

1.2.1. Tujuan  

Tujuan Galeri Seni Fotografi dan Pers ini sebagai sarana untuk 

mengembangkan bidang kesenian khususnya fotografi dan 

kebudayaan di kota Semarang, Jawa Tengah dengan tujuan sebagai 

berkut; 



 

 Mengembangkan fasilitas di bidang kesenian dan kebudayaan di 

kota Semarang dengan menggandeng Pers yang sebelumnya 

belum terdapat di Semarang. 

 Menambah pengetahuan terutama di bidang seni fotografi  

 Menambah fasilitas di bidang media informasi berupa pers. 

1.2.2. Sasaran Pembahasan 

Sasaran dari galeri seni fotografi dan pers ini adalah sebuah 

bangunan dengan penataan yang dapat membuat pengunjung 

merasa nyaman dan dapat menikmati seni fotografi dan media pers 

serta nyaman berada di dalamnya tanpa merasa jenuh ataupun 

bingung. 

Untuk mencapai tujuan – tujuan tersbut, maka sasaran pembahasan 

yang dilakukan antara lain; 

 Mendata apa saja kegiatan yang akan ada di dalam bangunan 

sehingga dapat menentukan fasilitas apa saja yang akan 

diberikan untuk bangunan seni fotografi dan pers. 

 Mengkaji bentuk dan fasad bangunan yang menarik sesuai 

dengan fungsinya yaitu sebagai galeri seni fotografi dan pers 

sehingga para peminat seni fotografi serta pers lebih tertarik. 

 



 

1.3. Lingkup Pembahasan 

Lingkup pembahasan pada proyek “Galeri Seni Fotografi dan Pers di 

Semarang” ini berfokus pada penciptaan sebuah galeri seni fotografi 

yang bergandengan dengan pers. Bangunan ini merupakan 

perancangan baru pada bangunan tunggal yang memiliki fungsi 

sebagai galeri dengan konsep desain yang elegant dan minimalis 

Dengan adanya konsep desain yang elegant dan minimalis akan 

meciptakan sebuah bangunan yang memudahkan akses sirkulasi dan 

senada dengan desain yang ada sehingga mendukung berdirinya 

galeri seni fotografi dan pers. 

1.4. Metoda Pembahasan 

1.4.1. Metoda Pembahasan Data 

 1.4.1.1. Data Primer  

 Survey lokasi dan  survey bangunan sejenis 

Metode yang dilakukan dengan mendatangi dan melihat tempat-

tempat yang dapat memberikan informasi mengenai data-data 

yang dibutuhkan. Melakukan studi lapangan terhadap lokasi, 

site, serta bangunan dengan fungsi dan spesifikasi yang sejenis, 

studi lapangan terhadap lokasi dan site yang dimaksud untuk 

mengetahui data mengenai bagaimana kondisi, kendala, dan 

potensi-potensi yang ada secara langsung. Sedangkan yang 



 

pada studi bangunan yang dimaksud adalah melakukan survey 

terhadap bangunan yang memiliki fungsi sama atau sejenis 

untuk melakukan perbandingan pada spesifikasi bangunan 

tersebut. Sebagai contoh : Galeri Foto Jurnalistik Antara di 

Jakarta dan Monumen Pers Nasional di Solo. 

 Wawancara terhadap orang-orang yang terlibat 

Melakukan wawancara langsung terhadap orang-orang yang 

terlibat serta pakar ahli struktur bangunan. Dalam hal ini 

narasumber sebagai pelaku yaitu pengelola Galeri Foto 

Jurnalistik Antara dan pengurus Pers Bentara Budaya. Tujuan 

dalam wawancara ini untuk mendapatkan data dan informasi 

yang lebih rinci dan akurat mengenai kebutuhan ruang, 

hubungan ruang, serta struktur yang mendukung. 

 Observasi Objek 

Melakukan pengamatan langsung terhadap obyek serupa yang 

kemudian dijadikan sebagai bahan komparasi untuk penyusunan 

Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur.  

1.4.1.2. Data Sekunder  

 Studi Literatur 



 

Studi literatur dilakukan dengan cara mencari sumber informasi 

melalu buku-buku yang berkaitan dengan galeri seni fotografi 

maupun pers. 

 Internet 

Melakukan pencarian data melalui internet, baik situs resmi 

maupun situs non-resmi untuk memperoleh informasi sebanyak-

banyaknya. Tujuan browsing dari internet tersebut yaitu untuk 

mendapatkan data-data dan informasi yang relefan mengenai 

regulasi-regulasi, data statistik, studi preseden fungsi bangunan 

yang memiliki klasifikasi dan spesifikasi sejenis, studi preseden 

terhadap bangunan tinggi, serta segala sesuatu yang berkaitan 

dengan fungsi bangunan. 

1.4.2. Metoda Penyusunan Analisis 

1.4.2.1. Deduktif 

Metode penyusunan dan analisa yang berdasarkan standard dan 

buku yang ada. 

1.4.2.2. Induktif 

Metode penyusunan dan analisa yang berdasarkan studi banding 

atau studi preseden pada kasus bangunan sejenis. 

1.4.3. Metoda Pemrograman Arsitektur 



 

Tahap pemrograman analisa dilakukan setelah data-data diperoleh 

baik berupa data primer dan data sekunder. Metoda pemrograman 

yang akan dilakukan dalam mengolah data yaitu menggunakan tata 

laksana penyelenggaraan projek akhir arsitektur (PAA), yang 

bersumber dari buku Landasan Teori, Program dan Studio Desain. 

1.4.4. Metoda Perancangan Arsitektur 

Perancangan adalah usulan pokok yang mengubah sesuatu yang 

sudah ada menjadi sesuatu yang lebih baik, melalui tiga proses yaitu 

mengidentifikasi masalah yang ada, mengidentifikasi metoda untuk 

pemecahan masalah tersebut, dan pelaksanaan dari pemecahan 

masalah yang didapat. Dengan kata lain adalah pemrograman, 

penyusunan rancangan, dan pelaksanaan rancangan (John Wade, 

1997). Metode yang dapat digunakan dalam tahap perancangan yaitu 

sebagai berikut: 

 Metode perancangan berupa studi banding / studi preseden 

Studi banding / studi preseden merupakan perancangan dengan 

mengembangkan bentuk-bentuk bangunan yang sudah ada yang 

memiliki fungsi sejenis yang dapat diaplikasikan ke dalam sebuah 

perencanaan. 

 Metode perancangan berupa analogi 



 

Perancangan dengan metode analogi adalah merancang dengan 

mengambil bentuk-bentuk yang berasal dari alam sekitar. Metode 

perancangan dengan analogi diambil karena pertimbangan 

ekstetika di lingkungan sekitar atau fungsi dari bangunan tersebut 

biasanya berhubungan dengan analogi yang diambil. 

 Metode perancangan dengan pendekatan arsitektur 

Pendekatan arsitektur merupakan perancangan dengan melihat 

daerah sekitar lokasi, jadi perencangan mengunakan sumber 

sumber yang berasal dari arsitektur lingkungan sekitar site. 

 

 

1.5. Sistematika Pembahasan 

1.5.1. BAB I : Pendahuluan 

Pada bab ini akan dibahas uraian yang mengantar, mendahului, dan 

mengenalkan dari awal seluruh materi Landasan Teori dan Program. 

Dalam bab ini juga terdapat subbab yang berisi : latar belakang projek, 

tujuan dan sasaran pembahasan, lingkup pembahasan, serta metoda 

pembahasan. 

1.5.2. BAB II : Tinjauan Proyek 



 

Pada bab ini dibahas uraian deskripsi umum yang mengantarkan 

kepada permasalahan dan memberi wawasan tentang kasus, projek, 

dalam hal ini masih bersifat umum, artinya belum menjurus langsung 

secara spesifik pembahasan ke projek secara khusus. Dalam bab ini 

terdapat subbab yang terdiri dari : Tinjauan umum (terdiri dari 

gambaran umum, latar belakang-perkembangan, sasaran yang akan 

dicapai) dan tinjauan khusus (terdiri dari : terminologi, kegiatan, 

spesifikasi dan persyaratan desain, arsitektur, bangunan, lingkungan, 

deskripsi konteks kota, studi banding) 

1.5.3. BAB III : Analisis Pendekatan Program Arsitektur 

Pada bab ini dibahas uraian secara kualitatif dan kuantitatif analisis 

pendekatan program arsitektur, dalam hal ini pendekatan selalu 

dipertimbangkan dengan visi ekonomi. Dalam bab ini terdapat subbab 

yang terdiri dari : analisa pendekatan arsitektur, analisa pendekatan 

system bangunan, analisa konteks bangunan, analisa konteks 

lingkungan 

1.5.4. BAB IV : Program Arsitektur 

Pada bab ini dibahas uraian sintetis secara kualitatif dan kuantitatif 

yang mendasarkan pada analisis pendekatan di atas sekaligus 

merupakan kesimpulan secara menyeluruh dari uraian terdahulu. 



 

Dalam bab ini terdapat subbab yang berisi konsep program, tujuan 

perancangan, factor penentu perancangan, factor persyaratan 

perancangan, dan program arsitektur 

1.5.5. BAB V : Kajian Teori 

Pada bab ini dibahas tema kajian beragam, dapat merupakan teori 

desain/arsitektur, pengembangan / transformasi kaidah arsitektur 

tradisional, dll. Dalam bab ini terdapat subbab yang terdiri dari kajian 

teori penekanan/tema desain, kajian teori permasalahan dominan. 

1.5.6.  Daftar Pustaka 

Pada bab ini mencatat data identifikasi bahan referensi dan sumber 

informasi. (buku, majalah, dokumen, surat, gambar, film, wawancara, 

internet). 

1.5.7. Lampiran 

Berfungsi sebagai sarana untuk mendukung atau menjelaskan arah 

pemikiran isi pembahasan yang tidak memungkinkan dimuat pada 

pembahasan dan atau lebih luas, sehingga tidak terwakili oleh sketsa, 

table, atau catatan kaki. 

 

 


