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BAB VII 

KONSEP PERENCANAAN 

7.1. Penetapan Konsep Perencanaan 

Berikut merupakan beberapa konsep perencanaan yang digunakan sebagai 

landasan dalam proses perancangan arsitektur. 

7.1.1. Konsep Tata Ruang 

Museum Perfilman Indonesia ini terdapat pembagian fasilitas yang 

dikategorikan menjadi empat kelompok fasilitas yaitu fasilitas utama, 

fasilitas penunjang, fasilitas penunjang (pengelola), dan fasilitas 

pelayanan/servis. Secara garis besar penataan ruang yang digunakan 

pada museum perfilman Indonesia ini adalah menggunakan organisasi 

cluster dimana ruang lobby digunakan sebagai penghubung ruangnya. 

Organisasi cluster digunakan agar seluruh kelompok fasilitas dalam 

bangunan dapat memiliki sifat ruang yang jelas sehingga pembagian 

antara fungsi dan sifat ruang dapat tertata dengan baik.  

Sedangkan didalam masing-masing kelompok fasilitas terdapat 

pembagian penataan ruang lagi berdasarkan fungsi ruangnya. Pada 

fasilitas pengelola dan servis digunakan organisasi ruang grid dengan 

sirkulasi ruang secara linear. Sedangkan pada fasilitas utama dan 

penunjang digunakan organisasi ruang cluster dengan sirkulasi ruang 

secara linear. Pada ruang pamer penataan ruang pamer digunakan 

sirkulasi satu arah untuk agar tidak menimbulkan kebingungan di dalam 

sirkulasi ruang pamer. 

Penataan materi pamer menggunakan pendekatan ergonomi bertujuan 

untuk kenyamanan pengunjung ketika melihat dan mengamati objek pamer 
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sehingga proses penyampaian informasi mengenai dunia perfilman 

Indonesia dapat dilakukan dengan optimal.  

7.1.2. Konsep Keruangan  

Konsep keruangan yang diterapkan pada ruang pamer museum ini 

adalah dengan membuat suasana ruang menyerupai atmosfer-atmosfer 

adegan dalam genre-genre film yang bertujuan untuk membawa 

pengunjung ikut merasakan suasana yang dihasilkan masing-masing 

genre film ketika berada di ruang pamer museum tersebut. Sehingga 

pengunjung diharapkan dapat lebih mengetahui perkembangan perfilman 

Indonesia tersebut dari masing-masing genre film. Pemberian elemen-

elemen ruang seperti pencahayaan, penghawaan, akustik, material, 

tekstur, dll yang berbeda pada setiap genre film bertujuan untuk menambah 

pengalaman bagi pengunjung dalam mempelajari perkembangan dunia 

perfilman Indonesia. 

7.1.3. Konsep Bentuk  

Penggunaan arsitektur metafora sebagai arsitektur yang melukiskan 

berdasarkan persamaan atau perbandingan, sangat cocok untuk 

diterapkan agar masyarakat di luar kompleks bangunan dapat 

mengidentifikasi maksud dari bangunan ini sebagai bangunan museum 

perfilman Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung sehingga 

dapat menarik perhatian masyarakat untuk mengunjungi museum tersebut. 

Selain itu arsitektur metafora ini juga dapat memfasilitasi pengunjung untuk 

lebih mudah dalam memahami pembelajaran informal di museum ini.  

Untuk menarik perhatian masyarakat agar datang ke museum ini, 

diciptakan bentuk bangunan yang memvisualisasikan bentuk dari ikon 



 

86 
 

visual dari dunia perfilman yaitu roll film. Pemilihan bentuk roll film itu sendiri 

karena roll film merupakan hasil akhir dalam produksi sebuah film sebelum 

ditayangkan. Sehingga dapat digunakan sebagai media komunikasi 

kepada masyarakat untuk menunjukkan bahwa bangunan tersebut 

memiliki atau membahas mengenai dia perfilman. 

Pemvisualisasian bentuk fisik roll film dapat digunakan dalam 

perancangan bentuk bangunan seperti bentuk fisik roll film yang melingkar 

dapat digunakan pada bentuk fasad bangunan, visual pita seluloid film 

yang bergaris-garis dapat digunakan sebagi bentuk jendela museum, dlll. 

7.1.4. Konsep Pelingkup  

 Sistem enclosure merupakan sistem yang berkaitan dengan penutup 

bangunan terhadap struktur, yang terbagi menjadi beberapa sistem, yaitu 

penutup lantai, dinding, plafon, penutup atap. 

1. Penutup Lantai 

a. Parquet  

Parquet merupakan salah satu jenis penutup lantai berupa 

papan papan kayu dengan ukuran dengan motif tekstur kayu. 

Penggunaan parquet dipilih sebagai alternative penutup lantai 

pada proyek ini karena parquet masih dapat merepresentasikan 

sifat dari kayu itu sendiri, mulai dari sambungan antar parquet, 

Gambar 47. Lantai Parquet 
Sumber: http://img.archiexpo.com/ 
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tekstur, hingga suara ketika diinjak atau diketuk, dibandingkan 

dengan material penutup lain bertekstur kayu seperti vinyl maupun 

HPL yang lebih bersifat sintesis bahkan semu.  

b. Keramik  

Keramik merupakan salah satu penutup lantai yang sering 

digunakan. Keramik memiliki keunggulan yaitu banyaknya pilihan 

tekstur, warna, serta dapat memberi kesan bersih dan mewah. 

Penggunaan tekstur berukuran besar (di atas 60x60) dapat 

memberi kesan ruang yang luas.  

c. Karpet  

Karpet merupakan jenis penutup lantai lain. Berbeda dengan 

material lainnya yang membutuhkan konstruksi yang lebih 

permanen, karpet merupakan material yang bersifat temporer. 

Karpet dapat memberikan kesan ruang yang lunak, karena sifatnya 

yang empuk ketika diinjak, serta memiliki beragam warna serta 

Gambar 48. Lantai Keramik 
Sumber: http://hargadepo.com 

Gambar 49. Lantai Karpet 
Sumber: http://portal.tahupedia.com 
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pola yang dapat dipilih untuk meningkatkan suasana pada ruangan 

yang diaplikasikan.  

2. Dinding Non-Struktural 

a. Batu Bata 

Batu bata merupakan material yang dapat digunakan sebagai 

dinding pengisi atau non-struktural. Meskipun material ini 

merupakan material yang sangat familiar digunakan namun 

material batu bata merah memiliki bermacam-macam jenis yang 

dapat diaplikasikan untuk bermacam-macam fungsi juga.  

b. Bata Ringan 

Bata ringan merupakan material yang dapat digunakan 

sebagai dinding pengisi atau non-struktural. Bata ringan kerap 

menjadi pilihan dalam pembuatan dinding pengisi karena ringan. 

Selain itu karena dimensinya yang lebih besar dibandingkan 

dengan bata merah, maka pengerjaan dinding dengan luasan yang 

Gambar 50. Batu Bata Merah 
Sumber: http://hargaper.com 

Gambar 51. Batu Bata Ringan 
Sumber: http://cdn2.tstatic.net 



 

89 
 

sama akan lebih cepat selesai jika menggunakan bata ringan. 

Namun bata ringan memiliki kekurangan yaitu memerlukan proses 

finishing agar nyaman dipandang, karena bata ringan kurang 

bagus untuk diekspos.  

c. Partisi  

Merupakan dinding yang digunakan untuk mengisi dan 

menyekat bagian dalam bangunan. Partisi dapat berupa GRC 

board, kalsiboard, dll yang dalam pemasangannya perlu 

menambah rangka terlebih dahulu.  

d. Cladding 

Gambar 52. Dinding Partisi 
Sumber: https://sc01.alicdn.com 

Gambar 53. Cladding Wall 
Sumber: http://mcgrawimages.buildingmedia.com 
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Cladding merupakan dinding pelingkup bangunan, yang tidak 

merupakan elemen struktural dan lebih kepada fungsi estetis. 

Cladding bisa menggunakan material seperti ACP.  

3. Plafond  

a. Plafond Akustik 

Plafon akustik merupakan plafon yang digunakan demi 

kebutuhan akustik, yang biasanya diaplikasikan pada ruangan 

seperti ruang audio-visual, theater, dan lain-lain. 

b. Plafond Kayu 

Plafon kayu merupakan plafon yang berbahan kayu (bukan 

tempelan tekstur kayu) yang dapat digunakan untuk menambah 

citra natural dari suatu ruang. 

c. Plafond Perforated Metal 

Perforated metal merupakan salah satu material industrial 

dimana material tersebut dapat menjadi plafond an ketika terkena 

cahaya dapat memecah cahaya dan menciptakan bayangan. 

4. Penutup Atap 

a. Atap Transparan 

Merupakan suatu sistem penutup atap yang dapat 

memasukkan cahaya. Sistem ini dibutuhkan untuk atap yang ingin 

memasukkan cahay matahari secara langsung. Atap-atap 

transparan saat ini telah berkembang, dan tak sedikit yang sudah 

bisa menyerap radiasi matahari sehingga tidak menimbulkan 

panas berlebih. 
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b. Bitumen  

Merupakan penutup atap yang berasal dari serat sintesis yang 

diresapi aspal dan fiberglass, yang kemudian ditutupi oleh butiran 

basalt halus/ pasir halus/ shale mineral. Berbentuk sheet dengan 

ukuran 100x33cm. Penutup atap ini memiliki beberapa kelebihan 

seperti sedikit menghasilkan limbah terbuang, kedap suara saat 

hujan, tidak mudah korosi, tahan angin, ringan, dan fleksibel dalam 

penerapan bentuk atap. 

7.1.5. Konsep Struktur  

Sistem struktur merupakan kumpulan dari berbagai elemen struktur 

yang dihubungkan satu sama lain secara menerus. Projek bangunan 

Museum Perfilman Indonesia ini direncanakan untuk dibangun dengan tipe 

low rise building. 

Sistem struktur yang digunakan pada projek Museum Perfilman 

Indoneisa ini dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu struktur bawah, struktur 

tengah, dan struktur atas. 

1. Struktur Bawah 

Merupakan struktur bangunan yang berada di bawah permukaan 

tanah seperti pondasi. Berikut merupakan jenis-jenis pondasi yang 

digunakan. 

a. Pondasi Footplate dan Batu Belah 

Merupakan jenis dari pondasi dangkal yang biasa digunakan 

pada bangunan yang memiliki beban tidak terlalu besar dan tanah 

keras yang berada di permukaan tanah atau 2-3 meter di bawah 

permukaan tanah.  



 

92 
 

Pondasi jenis ini memiliki kelebihan yaitu biayanya yang murah 

dan mudah dikerjakan akan tetapi memiliki kekurangan yaitu waktu 

pengerjaannya yang lebih memerlukan waktu. 

b. Pondasi Pile 

Merupakan jenis dari pondasi dalam yang biasa digunakan 

pada bangunan yang memiliki beban yang besar. Pondasi ini bisa 

digunakan pada lahan yang tanah kerasnya berada pada 

kedalaman menengah hingga dalam dan memasangnya dengan 

cara dipancang atau ditekan.  

Pondasi jenis ini memiliki kelebihan yaitu cocok digunakan 

pada tanah dengan daya dukung rendah serta kekuatan pondas 

dapat diatur melalui kualitas beton dan dimensi tulangan besinya. 

Akan tetapi pondasi jenis ini memilki kekurangan yaitu mahal dari 

Gambar 54. Pondasi Fooplate dan Batu Belah 
Sumber: https://footplate.xyz 

Gambar 55. Pondasi Pile 
Sumber: http://2.bp.blogspot.com 
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segi biaya pengangkutan dan harga satuan, selain itu 

pemasangannya yang relatif sulit. 

2. Struktur Tengah 

Merupakan struktur bangunan yang berada di atas permukaan 

tanah dan di bawah atap, seperti dinding dan kolom. 

a. Struktur Rangka  

Merupakan struktur dengan penerima beban yaitu berupa 

rangkai kolom dan balok. Struktur ini memiliki kelebihan yaitu 

tingkat fleksibilitasnya dalam perencanaan serta ekonomis dan 

mudah dalam pengerjaannya. Akan tetapi memiliki kekurangan 

yaitu memiliki gaya lateral yang sangat tinggi serta memerlukan 

coating lapisan khusus untuk perlindungan terhadap iklim.  

b. Struktur Atas 

Merupakan struktur bangunan yang digunakan untuk menopang 

atap, seperti kuda-kuda dan rangka. 

a. Space Truss  

Merupakan sistem struktur yang menggunakan frame atau 

rangka yang disambungkan hingga menjadi bentuk tiga dimensi. 

Struktur ini cocok digunakan  untuk mencari bentuk-bentuk yang 

plastis, karena memerlukan material baja (rangka) yang lebih 

Gambar 56. Struktur Rangka 
Sumber: http://2.bp.blogspot.com 
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sedikit dibandingkan dengan space frame, namun hasilnya sama-

sama baik. 

7.1.6. Konsep Sistem Bangunan 

1. Sistem Distribusi Air Bersih 

Sumber air bersih berasal dari PDAM, sumur, pengolahan grey 

water, dan pengolahan air hujan. pengolahan grey water dan 

pengolahan air hujan diperlukan dalam upaya penghematan air.  

Untuk pendistribusian air bersih digunakan sistem down feed, 

dimana air bersih dari sumber air disimpan di ground tank lalu dipompa 

ke roof tank, lalu dari roof tank didistribusikan ke titik-titik keluar air. 

Sistem ini memiliki kelebihan yaitu pompa tidak terus dijalankan 

sehingga lebih hemat energi, hanya diperlukan ketika mengalirkan air 

ke roof tank. Sedangkan kekurangannya yaitu biaya pembuatannya 

yang relatif lebih mahal karena harus menyiapkan ground tank dan roof 

tank serta tekanan air tiap titik keluar air bisa berbeda-beda. 

  

Gambar 57. Struktur Truss 
Sumber: https://sc02.alicdn.com 

Bagan 14. Pola Sistem Distribusi Down Feed 
Sumber: Analisis Pribadi 
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2. Sistem Distrib usi Air Kotor 

a. Limbah Cair 

 Sistem pengelola limbah cair seperti air hujan dapat didaur 

ulang untuk penggunaan air toilet dan menyiram tanaman. 

Sedangkan air cucian di salurkan ke resapan sebelum dibuang ke 

saluran kota.  

b. Limbah Padat 

Sistem limbah padat diteruskan ke bak kontrol kemudian 

diteruskan ke bio septic tank, diteruskan ke resapan dan dialirkan 

ke saluran kota. 

3. Sistem Jaringan Listrik 

Sistem jaringan listrik bersumber dari PLN dan sumber cadangan 

dari genset. Jaringan listrik dari PLN ke bangunan akan disalurankan 

Bagan 15. Sistem Pengolahan Limbah Cair 
Sumber: Analisis Pribadi 

Bagan 16. Sistem Pengolahan Limbah Padat 
Sumber: Analisis Pribadi 
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ke travo, kemudian diterima oleh panel utama dan disalurkan ke sub 

panel.   

4. Sistem Transportasi Bangunan 

a. Tangga  

Merupakan salah satu sistem tranportasi vertikal konvensional. 

Pada perancangan museum Perfilman Indonesia ini tangga dibuat 

dengan ketinggian optrade pada umumnya 15-18cm, dan lebar 

antrade 25-30 cm serta perlu adanya railing dengan ketinggian 80-

90 cm.  

b. Ramp 

Merupakan sistem transpotasi yang digunakan sebagai 

penghubung lantai dengan level ketinggian berbeda dengan 

kemiringan maksimal 7% atau perbandingan 1:7. Karena ramp ini  

memiliki bentuk miring, perlu diperhatikan pemilihan material 

penutup ramp yang tidak licin.  

c. Elevator  

Merupakan salah satu sistem transportasi vertikal untuk manusia 

maupun barang dan memiliki dimensi yang dapat menampung 

penyandang disabilitas. Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan 

Bagan 17. Sistem Distribusi Listrik 
Sumber: Analisis Pribadi 
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Umum no. 30/PRT/M/2006 disebutkan ukuran bersih ruang dalam 

lift adalah 140x140 cm.  

5. Sistem Keamanan 

Sistem keamanan pada bangunan ini adalah menggunakan 

petugas keamanaan dan CCTV pada setiap ruang yang berpotensi 

memiliki isu keamanan. Pemasangan CCTV digunakan untuk 

meningkatkan keamanan pada area-area yang tidak dapat diawasi 

oleh petugas keamanan. Penggunaan CCTV diletakan pada lokasi–

lokasi yang sangat membutuhkan keamanan khusus seperti ruang 

pamer dan ruang penunjang.  

  

Gambar 58. Kamera CCTV 
Sumber: https://3.bp.blogspot.com/ 



 

98 
 

6. Sistem Penanggulangan Bahaya Kebakaran 

Dalam penanggulangan bahaya kebakaan, bangunan museum ini 

menggunakan beberapa sistem diantaranya yaitu: 

1. Hydrant Pillar 

 Berfungsi sebagai output dari pompa hydrant di luar bangunan 

untuk digunakan dalam pemadaman pada sumber api. Hydrant 

pilar diletakkan di luar bangunan dengan jarak tertentu. 

2. Hydrant Box 

Berfungsi untuk menyimpan peralatan pemadam kebakaran 

yang diletakan di dalam bangunan. Di dalam hydrant box berisi 

selang, nozzle dan output pompa hydrant. Pada perencanaan 

museum Perfilman Indonesia ini, hydrant box diletakan di area 

penunjang karena memiliki peluang kebakaran di dalam area 

tersebut yang cukup besar.  

  

Gambar 59. Hydrant Pillar 
Sumber: https://sc01.alicdn.com/ 

Gambar 60. Hydrant Box 
Sumber: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/ 
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3. Smoke Ditector 

 Berfungsi sebagai penditeksi dan pemberi peringatan bila 

terdeteksi adanya asap dan terhubung alarm bell. Smoke ditector 

diletakan di area yang memiliki kemungkinan terjadi kebakaran 

cukup tinggi. 

4. APAR 

 Merupakan alat yang menyemburkan zat berupa serbuk atau 

powder yang digunakan untuk memadamkan api yang memiliki 

intensitas kecil. APAR dapat diletakan di seluruh fasilitas museum 

Perfilman Indonesia.  

  

Gambar 61. Smoke Ditector 
Sumber: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/ 

Gambar 62. APAR 
Sumber: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/ 
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7.1.7. Konsep Teknologi 

Berikut ini beberapa teknologi yang diterapkan pada museum Perfilman 

Indonesia ini, antara lain: 

1. Tubular Daylighting, merupakan teknologi yang dikembangkan untuk 

memasukkan cahaya dari luar ruangan dan dimasukkan kedalam 

ruangan dengan menggunakan tabung reflektor.  

2. LCD Touch Technology, dapat berupa LCD Display berukuran kecil 

maupun LCD Video Wall. Pengunjung dapat menyentuh layar LCD 

yang berisi informasi objek koleksi museum sehigga meningkatkan rasa 

penasaran dan ketertarikan bagi pengunjung.  

3. Augmented Reality, merupakan teknologi yang memunculkan informasi 

digital, baik berupa model tiga dimensi, animasi, video, musik, ke 

Gambar 63. Tubular Daylighting 
Sumber: http://evstudio.com 

Gambar 64. Tubular Daylighting 
Sumber: https://i.ytimg.com 
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pengunjung melalui smartphone atau gadget lain, yang dapat 

menambah efektivitas edukasi serta menciptakan sebuah atmosfer 

ruang yang lebih nyata. 

  

Gambar 65. Tubular Daylighting 
Sumber: http://gia.info.gov.hk 


