
 236 

BAB V 

KAJIAN TEORI 

5.1 Kajian Teori Penekanan / Tema Desain 

“Arsitektur High-Tech” 

Tema desain pada projek “kompleks Industri Studio Perfilman di 

Tangerang” ini adalah High-tech Architecture. Latar belakang pemilihan / 

tema desain tersebut didasari oleh kerangka pemikiran sebagai berikut : 

Kata high-tech arsitektur ditemukan dari bagaimana industri studio 

perfilman menjalankan perannya sebagai bangunan industri yang 

menarik, dan mampu menunjukkan struktur desainnya. 

5.1.1 Interpretasi dan Elaborasi Penekanan Desain 

Arsitektur High-Tech merupakan salah satu aliran arsitektur yang muncul 

pada awal abad ke-20, pada saat itulah Arsitektur High-Tech mulai timbul 

dan menunjukkan eksistensi lewat kemajuan teknologi – teknologi yang 

diterapkan pada bangunan arsitektur tersebut. 

Menurut Joan Kron dalam High Tech: The Industrial Style and 

Source Book for The Home oleh Joan Kron, 1978 : High-tech merupakan 

buah pemikiran modern abad ke-20 yang mempopulerkan pengunaan 

material industri. Buku ini menunjukkan bagaimana memadukan produk 

industri seperti sistem rak gudang dan penutup lantai pabrik untuk sebuah 

rumah.  
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Arsitektur hi - tech merupakan suatu “ kejujuran “ yang menyatakan 

dengan jelas fungsi  elemen  bangunannya  misalnya  yang  tangga,  lift, 

pemipaan,  dan  lain  sebagainya.   

teknologi lainnya yang dipakai pada bangunan tersebut, maupun 

pada eksterior (fasade) bangunan. Tokoh utama gaya ini adalah, Sir 

Norman Foster, Sir Richard Rogers, Sir Michael Hopkins, Renzo Piano 

dan Santiago Calatrava. Pada mulanya bangunan High Tech disebut oleh 

sejarawan Reyner Banham sebagai"gudang dilayani" karena eksposur 

tambahan layanan mereka mekanik di samping struktur. Sebagian besar 

contoh-contoh awal memakai baja struktural yang digunakan sebagai 

bahan pilihan mereka.  

5.1.2 Studi Preseden 

“Belfast Harbour Studios” 

Lokasi   : Ulster, Ireland Utara  

Arsitek   : RPP Architect 

Fungsi Bangunan : High-Tech Building 

Bangunan industri perfilman berikut ini menunjukkan desain high-

tech arsitekturnya. Mulai dari bentuk bangunan yang berwujud industrial 

dengan pewarnaan fasad yang cukup menarik, kemudian pada bangunan 

perkantoran menunjukkan struktur desain pada fasad bangunan tersebut. 

Betikut beberapa ciri – ciri arsitektur High-Tech yang diterapkan dalam 

bangunan Belfast antara lain : 

i. Inside-out 
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Material – material bangunan serta tampak dari bangunan Belfast Studio 

mencerminkan pengeksposan dari warna – warna yang mencolok dan 

menarik untuk dilihat. 

 

Gambar 98 : Belfast Harbour Studios 
Sumber : https://www.belfast-harbour.co.uk/, 2018 

ii. Simbolisasi High-Tech 

SImbolisasi high tech pada bangunan dimunculkan pada bagian material 

baja pada tampak depan bangunan perkantoran dan struktrurnya yang 

diekspose  

 

Gambar 99 : Belfast Office 
Sumber : https://www.belfast-harbour.co.uk/, 2018 

iii. Transparansi 
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Transparansi menunjukkan bahwa Belfast studio mengekspose ruangan 

perkantorannya dengan kaca 

 

Gambar 100 : Belfast Studios 
Sumber : https://www.belfast-harbour.co.uk/, 2018 

5.1.3 Kemungkinan Implementasi Teori Penekanan Desain 

Berdasarkan kajian high-tech arsitektur, maka hal – hal yang dapat 

diterapkan pada bangunan studio perfilman antara lain : 

i. Bentuk yang diekspos 

Pada gaya arsitektur high-tech, material pada bangunan 

menggunakan material baja, kemudian dari bentuk desain mulai 

diekspose dan ditunjukkan bagian desain yang berasal dari struktur 

bangunan tersebut. Selain itu struktur tersebut saling berkaitan dengan 

tampak visual yang ditampakkan. 

ii. Struktur nonkonvensional 

Pada arsitektur high-tech ini, struktur ringan atau nonkonvensional 

menjadi karakter dari gaya arsitektur ini. Struktur tersebut dapat berupa 

struktur plat baja, membran, laminated steel, dan lain-lain.  
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5.2 Kajian Teori Permasalahan Dominan / Fokus Kajian 

Permasalahan domian pada proyek “Kompleks Industri Studio 

Perfilman di Tangerang” ini adalah bagaimana mensinergikan aspek 

spasial, aspek visual, dan aspek akustik pada studio perfilman.  

5.2.1. Interpretasi dan Elaborasi Permasalahan Dominan 

A. Aspek Spasial 

Aspek spasial mengarah pada penjelasan bagaimana spasial / 

keruangan merupakan mampu menampung kebutuhan proses pembuatan 

film penonton pada gedung Soundstage. Bangunan soundstage pada 

dasarnya bangunan tersebut haruslah benar – benar lapang tanpa adanya 

gangguan kolom yang berada di tengah bangunan tersebut. 

 

Gambar 101 : Belfast Soundstage 
Sumber : https://www.belfast-harbour.co.uk/, 2018 
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Gambar 102 : Besaran Soundstage Belfast 
Sumber : https://www.belfast-harbour.co.uk/, 2018 

Bangunan Soundstage menggunakan material baja dan menggunakan 

struktur bentang lebar untuk menahan beban yang berada di tengahnya. 

B. Aspek Visual 

Aspek visual pada bangunan industri studio perfilman terletak pada 

sisi pencahayaan pada ruang soundstage, aspek visual ditunjukkan lewat 

bentuk sistem pencahayaan yang ada pada ruang tersebut. Pada gedung 

soundstage tidak adanya pencahayaan alami yang masuk kedalam 

bangunan tersebut, namun pencahayaan yang ada pada bangunan 

tersebut menggunakan pencahayaan buatan 100 % full. 
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Gambar 103 : Soundstage Paramount Studios 
Sumber : http://www.paramountstudios.com/, 2018 

C. Aspek Akustik 

Aspek akustik pada gedung soundstage ditunjukkan lewat pelapisan 

jenis material penutup dinding bagian dalam, hal tersebut dilakukan untuk 

mencegah suara dari luar studio masuk kedalam bangunan, terutama jika 

melakukan dua jenis kegiatan pembuatan film, maka dari itu proses 

pensyutingan dalam gedung dilapisi lapisan kedap suara agar tidak 

mengganggu proses pembuatan film. 

Akustik pada setiap bangunan memiliki spesifikasi tersendiri untuk 

menunjukkan kualitas ruang yang baik  dari sisi akustiknya. Berikut 

beberapa spesifikasi nilai noise control pada setiap ruang : 

Tabel 88 : Noise control Criteria 

 

Sumber : http://id.acourete.com/, 2018 
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Material yang digunakan dalam Industri studio film pada gedung 

Soundstage menggunakan material kedap suarayang memiliki tingkat 

peredaman ayng baik untuk bangunan tersebut. Penggunaan material 

yang tidak membebani bangunan yang dapat menyebabkan bangunan 

menjadi miring atau bermasalah. Dengan penggunaan material accuboard 

dapat membuat peredaman suara menjadi lebih baik. Berikut nilai 

absorbsi suara dengan menggunakan material accuboard fiber. 

Tabel 89 : Sound Absosrbtion 

 

Sumber : http://id.acourete.com/, 2018 
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5.2.2. Studi Preseden 

“Savannah Film Studio” 

Savannah film studio merupakan salah satu industri studio 

perfilman yang gedung soundstagenya diberi pelapisan anti kedap suara 

dan penggunaan cahaya dengan menggunakan lapu spotlight, bangunan 

industri studio perfilman memang dibuat tertutup untuk mencegah 

terjadinya kegagalan dalam proses pembuatan film. 

A. Aspek Visual 

Aspek visual dalam savannah film studio dipenuhii dengan berbagai 

macam jenis lampu sehingga ruangan proses kegiatan syuting yang 

berwarna gelap tetap mendapatkan pencahayaan secara maksimal 

dengan berbagai macam lampu. 

 

Gambar 104 : Soundstage Savannah Studios 
Sumber : https://www.scad.edu/savannah-film-studios/, 2018 

B. Aspek Spasial 
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Aspek spasial dalam savannah film studio memiliki area yang luas namun 

tidak terlalu tinggi, namun ruangan tersebut masih dapat dimaksimalkan 

untuk kegiatan pembuatan sebuah film. 

 

Gambar 105 : Soundstage Savannah Studios 
Sumber : https://www.scad.edu/savannah-film-studios/, 2018 

C. Aspek Akustik 

Aspek akustik pada savannah film studio memiliki sistem peredaman yang 

cukup baik lewat adanya lapisan kedap suara dan lapisan kedap suara 

yang terdapat pada area plafond 
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Gambar 106 : Mini Soundstage Savannah Studios 
Sumber : https://www.scad.edu/savannah-film-studios/, 2018 

5.2.3. Kemungkinan Implementasi Teori Permasalahan Dominan 

Untuk mensinergikan aspek spasial, visual, dan akustik pada 

soundstage, pertama-tama harus ditarik sebuah esensi yang saling berkait 

pada aspek-aspek permasalahan tersebut. Esensi tersebut ialah kegiatan 

melakukan pensyutingan film di gedung Soundstage dengan baik. 

Implementasi teori ini kemudian dapat diterapkan secara nyata pada 

proyek dalam hal performa soundstage, diantaranya sebagai berikut :  

• Sirkulasi Ruang 

Pada bangunana Soundstage menggunakan bangunan bentang 

lebar yang bertujuan untuk membuat proses pembuatan film dalam 

gedung tersebut menjadi nyaman dan leluasa untuk melakukan dan 

membuat set film di area tersebut. 

• Penggunaan lampu 
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Penempatan lampu dalam ruangan harus tepat agar dapat meningkatkan 

kualitas pencahayaan ketika melakukan prose pembuatan film. Jenis dan 

peletakan lampu menjadi salah satu pilihan penting. 

• Permasalahan Akustik 

Penyelesaian masalah akustik dalam Savannah Studio film memiliki 

pengaruh utama, maka dari itu dengan adanya lapisan ganda pada tiap 

ruangan dapat membuat menjadi lebih kedap. Selain itu pada ruangan 

diberi material broadsound (Material dinding kedap suara). 

Mensinergikan antara aspek Akustik, Spasial dengan Visual dapat 

dilakukan dengan cara yaitu sebuah kondisi ruangan Soundstage yang 

sangat luas dengan kondisi tidak memiliki sekat dalam ruang utama 

tersebut, kemudian kondisi ruang yang luas tersebut merupoakan ruang 

yang benar – benar tertutup dan diberi pewarnaan gelap. Hal tersebut 

memiliki tujuan agar tidak adanya cahaya matahari yang masuk kedalam 

gedung tersebut, kemudia visual yang digunakan menggunakan 

penerangan lampu spotlight yang cukup banyak dan memiliki penempatan 

yang jelas, sehingga kondisi ruang dalam pun menjadi lebih baik. Untuk 

akustiknya, agar suara tidak bocor keluar ruangan, perlu dibuat kedap 

suara dengan menggunakan material soundproofing yang dibuat bewarna 

gelap dan memiliki ketebalan sehingga ruangan dapat dibentuk menjadi 

ruangan yang sangat gelap, sehingga pencahayaan dimainkan dengan 

menggunakan spotlight dalam ruangan. 
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