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BAB V  

KAJIAN TEORI 

 
5.1 Kajian Teori Penekanan / Tema Desain 

Penekanan dan tema desain pada proyek “Pusat Seni Fotografi 

di Semarang” ini adalah arsitektur neo-modern. Latar belakang 

pemilihan penekanan/tema desain tersebut didasari oleh beberapa 

pemikiran analisis sebagai berikut: 

• Faktor eksterior bangunan yang digunakan sebagai salah satu 

bentuk konsep fotografi yaitu fotografi arsitektur, foto dengan 

background arsitektural namun tetap pada aspek komposisi 

dalam sebuah foto. 

• Tujuan menjadikannya bentuk bangunan sebagai bangunan 

yang ikonik dan futuristik akan ditampilkan pada komposisi 

bentuk geometri dan teknologi bangunannya. 

5.1.1 Interpretasi dan Elaborasi Penekanan Desain 

• Pengertian Arsitektur Neo-modern 

Arsitektur neo-modern merupakan sebuah gagasan 

arsitektur yang terjadi setelah runtuhnya era arsitektur modern. 

Arsitektur modern bertahan setelah melewati tiga tahap 

perkembangan yaitu: 

- Early modernism yang dimulai dengan karya Frank 

Lloyd Wright dengan mayoritas desain rumah 
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tinggal. Louis Sullivan dengan slogannya Form-

Follow-Function. 

- High modernism yang diisi dengan arsitek Ludwig 

Mies van de Rohe, Le Corbusier, dan lain-lain yang 

disebut dengan arsitek Avant-garde dimana 

karyanya memiliki nilai kemanusiaan, 

ekspresionisme, dan idealisme. 

- Late modernisme ditandai dengan karya gedung 

pencakar langit dengan menggunakan teknologi 

yang canggih. Arsiteknya yaitu, Hugh Stubbins, 

Raymond Hood, dan lain-lain. 

  Arsitektur neo-modern merupakan sebuah gagasan 

yang muncul pada era post-modern yang masih berkaitan 

dengan desain arsitektur dekontruksi. Arsitek yang besar 

dengan gaya dekontruksi yaitu Frank Gehry, Zaha Hadid, 

Bernard Tschumi, Peter Elsenman, Rem Koolhaas, Fumihiko 

Maki, dan lain-lain. 

  Terdapat anggapan pengertian dari neo-modern yaitu: 

1. Salah satu aliran yang berkembang pada masa post-

modern yang termasuk dalam late modern, menurut 

Charles Jenks. 
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2. merupakan kelanjutan dari arsitektur modern, dimana 

karya arsitektur neo-modern lebih estetis dan canggih 

dalam hal teknolgi serta morfologi bentuknya. 

3. Arsitektur dengan kesan bangunan yang memiliki 

teknologi tinggi namun masih rasional dan fungsional. 

4. Mengkomunikasikan kemampuan teknologi dan bahan 

sebagai elemen artistik dan estetik yang dominan. 

5. Arsitektur yang peduli pada masa kini. 

  Secara garis besar ciri desain dari arsitektur neo-

modern ini adalah: 

- Tidak menampilkan ornamen dan dekorasi lama, tetapi 

lebih menonjolkan tektonika (the art of construction). 

Arsitekturnya dimunculkan dengan kecanggihan dalam 

hal teknologi. 

- Sepintas tidak terlihat berbeda dengan arsitektur 

modern yakni menonjolkan tampilan geometri. 

- Tampilan dominan adalah bentuk geometri. 

- Warna dan tekstur hanya sebagai aksen. 

- Ruang sebagai unsur yang dominan. 

.   Ciri- ciri diatas merupakan ciri-ciri secara umum yang terlihat 

pada bangunannya. Untuk mengungkapnya para arsitek neo-

modern menggunakan bentuk, material,dan struktur, serta 

teknologi sehingga berkembang menjadi beberapa aliran 
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seperti plastism, suprematism, dan High-Tech. Beberapa tokoh 

arsitek pada era neo-modern yaitu, Richard Meier, Richard 

Rogers, Renzo Piano, dan Norman Foster. 

5.1.2 Studi Preseden 

• High  Museum of Art 

 

 Gambar 5. 1 High museum of art 
  Sumber: www.archdaily.com   

 
Lokasi  : Atlanta, Georgia 

Arsitek  : Richard Meier &Partners Architect 

High Museum of Art adalah bangunan publik dan 

repositori seni yang merespon aspek kontekstual dari program 

museum. Peran tradisi sebagai pusat budaya yang 
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berkembang pada Atlanta merupakan pengaruh pada 

perancangan bangunan. 

Galeri disusun untuk memberikan pemandangan yang 

luas dan banyak serta berskala besar untuk mengakomodasi 

berbagai kebutuhan koleksi. Cahaya langsung maupun tidak 

langsung adalah aspek rancangan tersendiri terlepas dari 

aspek fungsionalnya. 

   

 Gambar 5. 2 High museum of art 
 Sumber: www.archdaily.com 

 
Tujuan utama dari arsitektur ini adalah untuk mendorong 

penemuan nilai-nilai, dan untuk mendorong apresiasi 

kontemplatif terhadap koleksi museum melalui pengalaman 

spasial. 
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 Gambar 5. 3 High museum of art 
 Sumber: www.archdaily.com 

 
5.1.3 Kemungkinan Implementasi Teori Penekanan Desain 

Berdasarkan kajian arsitektur neo-modern, maka hal-hal 

yang dapat diterapkan pada bangunan Pusat Seni Fotografi 

adalah : 

a. Material dan struktur 

Penggunaan material  dan struktur yang tergolong 

terbarukan dan canggih dalam hal teknologi. Tampilan 

struktur yang elegan maupun ekspos menjadi sebuah 

gagasan perancangan. 

b. Pemilihan warna 

Pemilihan warna pada bangunan neo-modern dimana 

warna warna netral adalah salah satu ciri khas desain dari 

langgam arsitektur neo-modern. 

 



188 

c. Bentuk desain 

Tema desain pada bangunan ini menggunakan 

arsitektur neo-modern dengan kajian khusus pada bentuk 

dan geometri. Ruang ruang akan berintegrasi dalam 

kesatuan geometri. 

5.2 Kajian Teori Permasalahan Dominan / Fokus Kajian 

Fokus kajian pada bangunan ini adalah pemanfaatan 

pencahayaan alami pada ruang studio. 

5.2.1 Interpretasi dan Elaborasi Permasalahan Dominan 

• Aspek pencahayaan alami 

Permasalahan dominan pada bangunan ini yaitu 

bagaimana pencahayaan alami dapat masuk dan tersalurkan 

dengan optimal pada ruangan. Permasalahan atau fokus kajian 

ini akan diterapkan pada ruang utama yaitu hall studio utama 

dan studio sewa dimana kegiatan di dalamnya berupa kegiatan 

seni berfoto dengan tema yang berbeda tiap spot foto. 

Pengambilan foto pada ruang dengan pencahayaan alami akan 

menunjukan perbedaan hasil dari warna dan arah bayangan 

model. 

Pemanfaatan dalam arti lain penggunaan maka akan 

dikaji mengenai proses tentang bagaimana cara dan teknik 

memanfaatkan cahaya agar dapat masuk ke dalam ruangan 

utama baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak 
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menghantarkan panas dari cahaya tersebut. Asumsi bahwa 

cahaya yang masuk tidak menghantarkan panas maka cahaya 

tersebut akan dipantulkan atau diredam menggunakan material 

khusus. 

 

Gambar 5. 4 Prinsip penerapan cahaya alami 
Sumber: https-//www.elise-franck.com 

 
Prinsip dasar cahaya dalam fotografi memiliki 3 poin 

utama yaitu: 

- Keylight  

Pencahayaan utama yang mengarah ke objek, 

merupakan sumber cahaya dominan yang lebih 

terang yang ditempatkan pada sudut 45o diatas 

pencahayaan fill light. 
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- Fill light 

Pencahayaan sebagai pengisi yang digunakan 

untuk menghilangkan bayangan pada objek, 

biasanya memiliki intensitas cahaya setengah dari 

key light. 

- Back light 

Pencahayaan sebagai pelengkap yang digunakan 

untuk memberi kesan dimensi dan tidak menyatu 

dengan latar belakang, pencahayaan ini diletakan 

di belakang objek dengan sudut 45o. 

5.2.2 Studi Preseden 

• Roodebloem Studio 

 

  Gambar 5. 5 Roodebloem Studio 
  Sumber: www.productionparadise.com 

 
Roodebloem Studios adalah fasilitas studio fotografi 

nomor satu di Cape Town, menawarkan koleksi ruang yang 

menakjubkan untuk produksi internasional dan lokal dengan 
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berbagai ukuran dan anggaran. Perusahaan ini juga memiliki 

fasilitas persewaan bangunan studio yang luas yang 

menyediakan peralatan fotografi yang lengkap. 

 

 Gambar 5. 6 Roodebloem Studio 
 Sumber: www.productionparadise.com 

 
Menciptakan area foto bertema dalam ruangan dengan 

pencahayaan yang masuk dari bukaan jendela pada bangunan. 

Memiliki pencahayaan dari pelingkup atap atau skylight dimana 

akan memberikan efek yang berbeda pada cahaya yang masuk 

melalui jendela 

 

 Gambar 5. 7 Roodebloem Studio 
 Sumber: www.productionparadise.com 
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5.2.3 Kemungkinan Implementasi Teori Permasalahan Dominan 

Untuk memanfaatkan pencayahaan alami pada ruang 

studio dibutuhkan aspek yang berkaitan, misal bentuk dan tata 

ruang interior. Pada hakekatnya implementasi dari studi 

preseden akan dikembangkan dengan kajian analisis terhadap 

pencahayaan alami. Implementasi teori ini kemudian dapat 

diterapkan secara nyata pada proyek dalam hal performa 

ruang studio, diantaranya sebagai berikut : 

a. Bahan dan material 

Bagaimana menciptakan material yang mendukung 

sistem pencahayaan alami pada ruang studio. 

Kenyamanan dalam ruangan berkaitan dengan material 

yang tidak menimbulkan panas dari cahaya alami. 

b. Bentuk skylight dan jendela 

Pemikiran terhadap kajian bentuk bukaan pada atap 

maupun jendela. Dalam ruang studio sebaiknya 

mendapatkan manfaat cahaya yang optimal tanpa ada 

panas dari cahaya tersebut. 

c. Warna dan tekstur 

Penggunaan warna dan tekstur dalam interior 

ruangan sangat mempengaruhi hasil jepretan kamera. 

Warna netral adalah kajian terbaik untuk mendapatkan 
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pantulan dari cahaya alami karena cahaya akan merata 

dan tidak membias. 

d. Konsep bentuk dan geometri 

 Ulasan bentuk dan geometri yang mengacu pada 

pemerataan pemantulan cahaya matahari. Konsep 

peletakan perabot dan instalasi pada ruang yang 

membutuhkan properti sehingga mendapatkan manfaat 

yang optimal dari cahaya alami. 


