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 BAB I  

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Proyek 

Seni Fotografi adalah seni yang berasal dari gambar dan cahaya 

pada film atau permukaan yang dipekakan yang dapat menghasilkan 

sesuatu yang indah, sesuatu yang bernilai estetis, suatu keterampilan 

khusus yang bersifat visual.  

Fotografi semakin diminati oleh masyarakat Indonesia, hal ini 

nampak dari banyaknya peminat seni fotografi di Indonesia. Berikut 

data tabel yang diperkirakan dalam buku Ekonomi Kreatif: Rencana 

Pengembangan Fotografi Nasional 2015-2019: 

Tabel 1. 1 Perkiraan persebaran komunitas fotografi di Indonesia 
Sumber: Ekonomi Kreatif: Rencana Pengembangan Fotografi Nasional 

 

 

Fenomena peminat fotografi ini merupakan hal positif yang perlu 

dibudidayakan kepada generasi muda Indonesia. Ketertarikan dan 

minat generasi muda terhadap dunia fotografi memberikan kemajuan 

dalam bidang seni kreatif. Pada komunitas fotografi perkiraan jumlah 

anggota menggambarkan kebutuhan untuk ruang yang digunakan 
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dalam melakukan aktivitasnya. Salah satu upaya pengembangan seni 

fotografi dan pelayanan ini adalah dengan memberikan wadah dan 

sarana terhadap seni fotografi berupa fasilitas untuk menampung 

kegiatan fotografi. Wadah ini digunakan untuk para fotografer, para 

komunitas, serta masyarakat umum yang memiliki minat tentang seni 

fotografi. 

Banyaknya komunitas fotografi di semarang menjadikan kota 

Semarang harus memiliki bangunan yang menunjang dan mewadahi 

kegiatan ini agar senantiasa berkontribusi pada pembangunan kreatif 

kota Semarang. Beberapa komunitas fotografi di Semarang sudah di 

akui oleh organisasi nasional FPSI (Federasi Perhimpunan Seni Foto 

Indonesia) serta pada komunitas yang baru merintis, dimana 

komunitas-komunitas ini akan menunjang kemajuan ekonomi kreatif 

apabila adanya fasilitas untuk mewadahi kegiatan mereka. 

Tabel 1. 2 Nama komunitas fotografi di Kota Semarang 
Sumber: Analisis Pribadi, 2018 

 

No. 
Komunitas 

(FPSI) 
No. 

Komunitas 
Golongan Umum 

No. 
Komunitas 
Golongan 

Pelajar 

1 

KFS 
(Komunitas 

Fotografi 
Semarang) 

1 
Bambang RSD 

Community 
1 

Prisma 
Undip 

2 

Salon Foto 
Indonesia 
Chapter 

Semarang 

2 
Mirror 
Unika 

3 
SFF (Semarang 
Free Fotografer) 

3 
CLIC 

Unnes 
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2 

Mata 
Semarang 

Photography 
Club 

4 
Sefep (Semarang 

Female 
Photography) 

4 
Fokus 
USM 

5 
SIP (Semarang 

Independent 
Photography) 

5 
TTC 

Udinus 

6 
Cass (Cah Sony 

Semarang) 
6 

Kopos 
Unwahas 

3 
Semarang 

Photography 
Club 

7 
Instanusantara 

Semarang 
7 

Copy Lens 
UIN 

Walisongo 

8 
Instastreet ID 

Semarang 
8 

KOF 
SMAN 15 

9 
Instameet 
Semarang 

9 
FOSA 

SMAN 2 
 

Sebagai kota yang pernah mendapatkan kepercayaan nasional 

terhadap rapat kongres pertama GAPERFI (Gabungan Perhimpunan 

Seni Foto Indonesia) yang sekarang berganti nama menjadi FPSI 

(Federasi Perhimpunan Seni foto Indonesia) seyogyanya diberikan 

fasilitas khusus edukasi dan pelayanan yang bersangkutan dengan 

kegiatan seni fotografi. Hal ini berbanding terbalik dengan minimnya 

fasilitas seni fotografi yang kurang lengkap dan tidak terpusat di kota 

Semarang. Selain itu, banyaknya lomba yang diadakan oleh 

pemerintah maupun pihak swasta menunjukan para peminat fotografi 

yang ramai di lingkup kota Semarang. 

Tabel 1. 3 Jumlah lomba fotografi di Kota Semarang 
Sumber: Analisis pribadi, 2018 

 
Tahun Jumlah Lomba Per Tahun 
2014 13 Pertahun 
2015 20 pertahun 
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2016 25 pertahun 
2017 28 pertahun 

 
Pengadaan fasilitas kegiatan seni fotografi ini diharapkan 

menjadi titik terang kemajuan masyarakat Indonesia akan seni 

fotografi khususnya di kota Semarang. Pengadaan fasilitas ini juga 

merupakan salah satu pengembangan kota Semarang di bidang 

ekonomi kreatif yang bersifat seni fotografi. Diharapkan para peminat 

seni fotografi akan lebih mendapatkan apa yang dibutuhkan pada 

bangunan karena mencakup semua kegiatannya. 

Proyek berjudul “Pusat Seni Fotografi di Semarang” ini 

merupakan sebuah perancangan bangunan baru yang dikelola oleh 

pihak swasta. Kompleks bangunan ini dinamakan “Pusat Seni” karena 

menampung segala kegiatan yang berbasis fotografi dimulai dari 

kegiatan foto untuk pengunjung dimana disediakan hall dengan spot 

foto yang memiliki bermacam tema, kemudian fasilitas lain untuk 

berdiskusi, foto studio komersil, pelatihan workshop, serta pameran 

karya fotografi. Pusat seni fotografi ini merupakan pengembangan 

fungsional dari bangunan retail fotografi komersial biasa yang kurang 

lengkap fasilitasnya. Bangunan ini memiliki ruang studio dengan 

pencahayan alami sehingga para pengunjung dapat mengerti 

pentingnya aspek cahaya pada seni fotografi dan juga ruang hall 

utama yang multifungsi sehingga menjadikannya Pusat Seni Fotogafi 

yang ikonik di Kota Semarang. 
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1.2 Tujuan dan Sasaran Pembahasan 

1.2.1 Tujuan 

Pusat Seni Fotografi ini dibangun sebagai sarana 

kegiatan seni fotografi, komersial, edukasi serta rekreasi yang 

ada di Kota Semarang, Jawa Tengah dengan tujuan sebagai 

berikut : 

• Menciptakan sebuah sarana kegiatan seni fotografi yang 

bersifat komersial, edukatif, dan rekreatif yang berarti 

membantu meningkatkan minat seni fotografi, meningkatkan 

ekonomi kreatif, dan menjadi pusat hiburan yang ada di kota 

Semarang. 

• Mewadahi para komunitas dan fotografer dalam bentuk ruang 

untuk berkeksplorasi serta mengedukasikan pada fotografer 

tentang ilmu seni fotografi. 

• Menjadikan bangunan pusat seni fotografi sebagai ruang 

komersial untuk fotografer sehingga dapat meningkatkan 

ekonomi kreatif kota Semarang. 

• Menciptakan sebuah bangunan seni fotografi yang memiliki 

karakter arsitektur iconic sebagai salah satu upaya peningkatan 

daya tarik pariwisata. 

1.2.2 Sasaran Pembahasan 

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka sasaran 

pembahasan yang dilakukan antara lain : 
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• Mengkaji kegiatan seni fotografi yang bersifat komersial, 

edukatif, dan rekreatif pada bangunan. 

• Mengkaji kegiatan untuk meningkatkan minat seni fotografi 

pada pengunjung umum atau yang memiliki minat terhadap 

seni fotografi. 

• Mensiasati aspek spasial ruang kerja para fotografer dan 

komunitas. 

• Mengoptimalkan pencahayaan alami yang baik pada fasilitas 

utama dalam bangunan pusat seni fotografi. 

• Mengkaji bentuk dan fasad bangunan sehingga dapat menjadi 

ikon seni fotografi kota Semarang serta berguna untuk teknik 

fotografi arsitektural. 

• Mengkaji landscaping area dan communal area di sekitar 

kompleks bangunan. 

1.3 Lingkup Pembahasan 

Proyek “Pusat Seni Fotografi di Semarang” ini merupakan 

sebuah perencanaan baru bangunan seni fotografi yang berupa 

kompleks bangunan dan mempunyai kepemilikan pihak swasta. 

Fungsi utama yang akan ditekankan pada proyek ini adalah ruang 

untuk kegiatan seni fotografi yang dilakukan oleh pengunjung, serta 

mewadahi para komunitas dan fotografer sehingga menjadi peluang 

komersial. 
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Fasilitas utama pada proyek ini adalah ruang hall studio 

multifungsi, ruang studio sewa, ruang wokshop dan galeri pameran. 

Ruang studio multifungsi yang digunakan berjenis ruang publik yang 

bersifat edukatif serta rekreatif untuk menunjang minat kreatif para 

pengunjung tentang seni fotografi. Selain sebagai ruang studio foto 

dengan berbagai tema, ruang ini dapat berfungsi jamak untuk 

kegiatan lain seperti workshop, pameran skala kecil, maupun 

eksperimen fotografi. Sejalan dengan itu tetap terdapat ruang 

workshop, galeri fotografi dan ruang studio sewa tersendiri. Untuk 

galeri pameran yang diadakan pada proyek ini berisi tentang obyek 

karya fotografi, foto-foto kejadian jurnalistik, sejarah dan 

perkembangan fotografi. 

1.4 Metode Pembahasan 

Metode pembahasan yang akan dijabarkan lebih lanjut adalah 

bagaimana mengumpulkan data, menyusun dan menganalisis data 

menjadi program, hingga merancang arsitektur bangunan 

berdasarkan program yang dibuat. 

1.4.1 Metode Pengumpulan Data 

Pada proyek akhir asitektur yang berjudul “Pusat Seni 

Fotografi di Semarang” ini, metode pengumpulan data yang 

digunakan dibedakan menjadi dua yakni sebagai berikut :  
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1.4.1.1 Data Primer 

Merupakan data yang menjadi pokok kebutuhan 

informasi mengenai aspek kasus bangunan seni 

fotografi yang akan dibahas dalam pembahasan. 

a. Observasi Mandiri 

Melihat secara langsung bagaimana arsitektur, 

kinerja, organisasi, dan hal-hal yang berhubungan 

dengan bangunan tersebut menjadi sebuah sistem 

bangunan komersial, edukatif dan rekreatif yang dapat 

menampung pengunjung dan komunitas fotografi. 

b. Interview 

Melakukan wawancara dengan pihak pengelola 

bangunan untuk mengupas dan menanyakan hal-hal 

yang berkaitan dengan proyek bangunan seni fotografi 

yang sedang dikaji. 

1.4.1.2 Data Sekunder 

Merupakan data yang diperoleh dari narasumber 

maupun sumber-sumber secara teoritikal seperti pada 

literatur buku maupun internet. Tujuan pengumpulan 

data ini adalah membahas objek studi secara literatur 

yang nantinya akan dibandingkan dengan studi kasus 

secara riil. 
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a. Literatur 

Mencari sumber informasi dan teori penting 

mengenai pembahasan yang di bahas dari sumber 

pustaka, kutipan, maupun makalah. 

b. Web Surfing  

Mengutip dan merumuskan teori dan kasus yang 

didapatkan pada jurnal, ensiklopedia, maupun teori 

pada website melalui internet. 

1.4.2 Metode Penyusunan dan Analisis 

Metode penyusunan dan analisis data yang digunakan 

adalah dengan menggunakan metode deskriptif deduktif-

induktif dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

• Studi literatur dan web surfing ; dengan mempelajari teori pada 

buku-buku dan panduan jurnal pembahasan yang terkait. 

• Observasi langsung ; melihat dan mendata kondisi riil pada 

objek bangunan yang akan dibahas dalam penelitian. 

• Wawancara dan verifikasi fakta ; mengajukan pertanyaan dan 

opini mengenai kebenaran data yang diperoleh. 

• Analisis data ; yaitu merangkum dan menyaring data yang 

diperoleh sehingga semakin mengerucut ke arah topik 

pembahasan. 
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• Analisis kasus ; menganalisis permasalahan pokok pada 

rumusan masalah dengan kerangka data yang diperoleh dari 

hasil analisis data. 

• Sintesis kasus ; menemukan dan menyimpulkan hal pokok 

yang dapat diperoleh dari permasalahan dan penyelesaian 

kasus. 

• Menarik kesimpulan dan verifikasi ; pengambilan kesimpulan 

berdasarkan interpretasi dan kecocokan data.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengumpulan data 

Observasi 
Wawancara 

Studi literatur 
Web surfing 

Data sekunder Data primer 

Analisis data 

Kesimpulan 

Rumusan masalah 

Analisis kasus 

Sintesis kasus 

Skema 1.  1 Skema analisis dan penyusunan 
Sumber: Analisis pribadi, 2018 
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1.4.3 Metode Pemrograman 

1.4.3.1 Tahap Analisis 

Hasil dari penyusunan data yang sudah diperoleh 

kemudian dianalisis kembali lebih detail untuk 

menghasilkan permasalahan dominan, penekanan 

desain, persyaratan desain, dan kelayakan lokasi 

sebagai bahan acuan dalam melakukan proses desain. 

Analisis pemrograman bangunan pusat seni fotografi 

dapat berupa analisis pengertian pusat seni fotografi, 

analisis data primer, analisis data sekunder, analisis 

studi aktivitas, studi ruang, hingga studi lokasi. 

1.4.3.2 Tahap Sintesis 

Tahap ini dilakukan dengan menarik kesimpulan 

dan menyaring data hasil analisis. Hasil kesimpulan ini 

berguna untuk dijadikan sebagai landasan teori dan 

pemrograman yang kemudian akan digunakan sebagai 

acuan ke tahap perancangan arsitektur.  

1.4.4 Metode Perancangan Arsitektur 

a. Konsep 

Menguraikan konsep skematik dalam perancangan 

arsitektur dalam bentuk deskripsi berupa gagasan dan sketsa 

gambar berupa tema desain arsitektural. 
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b. Rancangan Skematik 

Tahap ini menggambarkan pengembangan transformasi 

gagasan konsep ke dalam perancangan desain. Tahap ini 

mencakup bentuk sketsa awal atau rancangan skematik. 

c. Pengembangan Perancangan 

Pengembangan perancangan merupakan pengembangan 

dari rancangan skematik. Pengembangan rancangan ini dibuat 

dalam bentuk gambar kerja yang menggunakan software 

AutoCad. 

d. Pembuatan Detail 

Menggambarkan detail arsitektur proyek serupa sehingga 

menimbulkan bentuk 3 dimensi yang dibuat dengan software 

AutoCad (2D) dan SketchUp / 3Ds Max (3D). 

e. Presentasi Produk Perancangan 

Merupakan tahap akhir dalam metode perancangan 

arsitektur dengan melakukan presentasi dengan software 

Power Point mengenai proyek serta pembuatan maket proyek 

akhir. 

1.5 Sistematika Pembahasan 

1.5.1 BAB I : Pendahuluan 

Pada bab ini dibahas uraian yang bersifat mengantar dan 

mengenalkan awal dari seluruh materi. 
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1.5.2 BAB II : Tinjauan Proyek 

Pada bab ini dibahas uraian deskripsi umum, pengantar 

terhadap permasalahan, dan wawasan tentang kasus proyek 

secara deduktif induktif. 

1.5.3 BAB III : Analisis Pendekatan Program Arsitektur 

Pada bab ini dibahas uraian secara kualitatif dan 

kuantitatif analisis pendekatan program arsitektur. 

1.5.4 BAB IV : Program Arsitektur 

Pada bab ini dibahas uraian secara kualitatif dan kuantitif 

yang mendasarkan pada analisis pendekatan pada BAB I – 

BAB III serta merupakan kesimpulan secara menyeluruh dari 

uraian terdahulu. 

1.5.5 BAB V : Kajian Teori 

Pada bab ini dibahas uraian mengenai kajian teori 

penekanan desain dan kajian teori permasalahan dominan 

 
 
 


