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LAMPIRAN I 

DEFINISI MUSEUM, GALERI, DAN FILM 

 

a. Pengertian Museum 

Menurut International Council of Museums (ICOM), museum 

adalah institusi permanen, nirlaba, melayani kebutuhan publik, 

dengan sifat terbuka, dengan cara melakukan usaha pengoleksian, 

mengkonservasi, meriset, mengkomunikasikan, dan memamerkan 

benda nyata kepada masyarakat untuk kebutuhan studi, pendidikan, 

dan kesenangan. 

Menurut Association of Museum (1998), museum adalah badan 

yang mengumpulkan, menyelamatkan dan menerima artefak dan 

specimen dari orang yang dipercaya oleh badan museum. Museum 

merupakan sebuah badan yang mengumpulkan, 

mendokumentasikan, melindungi, memamerkan dan menunjukkan 

materi bukti dan memberikan informasi demi kepentingan umum. 

Menurut Ambrose dan Crispin (1993), museum adalah bagian 

dari pranata sosial dalam masyarakat, karena museum dipergunakan 

sebagai wahana memberikan pengetahuan, pendidikan, dan 

perkembangan kepada setiap masyarakat melalui sistemasi 

komunitas atau publik. 

b. Pengertian Galeri 

Menurut Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (2003), 

galeri adalah selasar atau tempat. Galeri dapat pula diartikan sebagai 

tempat yang memamerkan karya seni tiga dimensional karya 
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seorang atau sekelompok seniman atau bisa juga didefinisikan 

sebagai ruangan atau gedung tempat untuk memamerkan benda 

atau karya seni. 

Menurut Encyclopedia of American Architecture (1975), Galeri 

diterjemahkan sebagai suatu wadah untuk menggelar karya seni 

rupa. Galeri juga dapat diartikan sebagai tempat menampung 

kegiatan komunikasi visual di dalam suatu ruangan kolektor atau 

seniman dengan masyarakat luas melalui kegiatan pameran. 

Menurut Djulianto Susilo seorang arkeolog, Galeri berbeda 

dengan museum. Galeri adalah tempat untuk menjual benda / karya 

seni, sedangkan Museum tidak boleh melakukan transaksi karena 

museum hanya merupakan tempat atau wadah untuk memamerkan 

koleksi benda-benda yang memiliki nilai sejarah dan langka (Koran 

Tempo, 2013) 

c. Pengertian Perfilman 

Menurut Effendy 1986 dalam bukunya Kamus Komunikasi 

(1929:226), menjelaskan bahwa film adalah media komunikasi yang 

bersifat audio visual untuk menyampaikan suatu pesan kepada 

sekelompok orang yang berkumpul di suatu tempat tertentu.  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terbitan Balai 

Pustaka (1990:242). Film adalah selaput tipis yang dibuat dari 

seluloid untuk tempat gambar negative (yang akan dibuat potret) atau 

untuk tempat gambar positif (yang akan dimainkan di bioskop). Film 

juga diartikan sebagai lakon (cerita) gambar hidup. 

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman dimana disebutkan bahwa 

yang dimaksud dengan “film adalah karya cipta seni dan budaya 
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yang merupakan media komunikasi massa pandang dengar yang 

dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita 

seluloid, pita video, piringan video dan/atau bahan hasil penemuan 

teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran melalui 

proses kimiawi, proses elektronika, atau proses lainnya, dengan atau 

tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan 

dengan system mekanik, elektronik dan/atau lainnya.” 
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LAMPIRAN II 

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PERFILMAN 

 

Tahun 1250, ditemukan sebuah kamera bernama Obscura. Tahun 1250-

1895, disebut dengan masa pra sejarah film karena itu merupakan masa dimana 

terdapat penemuan-penemuan baru yg disebabkan obsesi-obsesi besar orang 

eropa, contohnya terciptanya sebuah alat yang bisa merekam gerak (yang 

hingga kini digunakan untuk membuat sebuah film). 

Tahun 1895, dikenal sebagai tahun dimana awal adanya sebuah sinema. 

Pada tanggal 28 Desember 1895, pertama kalinya dalam sejarah perfilman, 

sebuah film cerita dipertunjukkan di depan umum. Film ini dirancang oleh 

Lumiere bersaudara, Lumiere Louis (1864-1948) dan Auguste (1862-1954), 

inventor terkenal asal Perancis dan pelopor industri perfilman. Tempat 

pemutaran film itu adalah di Grand Cafe di Boulevard des Capucines, Paris. 

Sekitar 30 orang datang dengan dibayar untuk menonton film-film pendek yang 

mempertunjukkan kehidupan warga Perancis.   

Pada awal 1885, telah diproduksi gambar bergerak pertama, film karya 

Lumiere bersaudara yang dianggap sebagai film sinema yang pertama. Judul film 

karya mereka adalah “Workers Leaving the Lumiere Factory” Pemutaran film ini 

di Grand Cafe menandai lahirnya industri perfilman.   

Thomas A. Edison juga menyelenggarakan bioskop di New York pada 23 

April 1896. Dan meskipun Max dan Emil Skladanowsky muncul lebih dulu di 

Berlin pada 1 November 1895, namun pertunjukan Lumiere bersaudara inilah 

yang diakui kalangan internasional. Kemudian film dan bioskop ini terselenggara 
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pula di Inggris (Februari 1896), Uni Sovyet (Mei 1896), Jepang (1896-1897), 

Korea (1903) dan di Italia (1905).   

Perubahan dalam industri perfilman, jelas nampak pada teknologi yang 

digunakan. Jika pada awalnya film berupa gambar hitam putih, bisu dan sangat 

cepat, kemudian berkembang hingga sesuai dengan sistem pengelihatan mata 

kita, berwarna dan dengan segala macam efek-efek yang membuat film lebih 

dramatis dan terlihat lebih nyata. 

i. International Cinema (USA / Hollywood) 

Sinema Amerika Serikat, yang secara umum disebut sebagai 

Hollywood, telah memiliki efek yang dapat ditemukan pada sinema di seluruh 

dunia sejak awal abad ke-20. Sejarahnya terkadang dibagi dalam empat 

periode utama: era film bisu, sinema Hollywood klasik, New Hollywood, dan 

periode kontemporer. Meskipun Lumiere bersaudara asal Perancis secara 

umum disebut sebagai orang yang melahirkan sinema modern, sinema 

Amerika merupakan pasukan paling dominan dalam industri tersebut. Sejak 

1920an, industri film Amerika meraih keuntungan yang lebih banyak dari 

negara lainnya setiap tahunnya.  

Pada 1878, Eadweard Muybridge mendemonstrasikan kemampuan 

fotografi untuk menangkap gerakan. Pada 1894, pameran film komersial 

pertama di dunia diadakan di New York City, menggunakan Kinetoskop 

buatan Thomas Edison. Amerika Serikat berada di garis terdapat dalam hal 

pengembangan film bersuara pada masa berikutnya. Sejak awal abad ke-20, 

industri film AS secara garis besar berbasis di dalam dan di sekitar 

Hollywood, Los Angeles, California. Picture City, FL juga menjadi tempat 

yang direncanakan untuk pusat produksi film pada 1920an, namun karena 

angin ribut Okeechobee 1928, gagasan tersebut batal dan Picture City 

kembali ke nama aslinya Hobe Sound. Sutradara D. W. Griffith adalah pusat 

https://id.wikipedia.org/wiki/Film
https://id.wikipedia.org/wiki/Amerika_Serikat
https://id.wikipedia.org/wiki/Film_bisu
https://id.wikipedia.org/wiki/Sinema_Hollywood_klasik
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=New_Hollywood&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Lumi%C3%A8re_bersaudara
https://id.wikipedia.org/wiki/Eadweard_Muybridge
https://id.wikipedia.org/wiki/Fotografi
https://id.wikipedia.org/wiki/New_York_City
https://id.wikipedia.org/wiki/Kinetoskop
https://id.wikipedia.org/wiki/Thomas_Edison
https://id.wikipedia.org/wiki/Film_bersuara
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hollywood,_Los_Angeles&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Picture_City,_Florida&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Florida
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Angin_ribut_Okeechobee_1928&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Picture_City,_Florida&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hobe_Sound,_Florida&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/D._W._Griffith
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dari pengembangan tata bahasa film. Citizen Kane (1941) karya Orson 

Welles kemudian disebut dalam jajak pendapat kritikus sebagai film terbesar 

sepanjang masa.  

Aktor layar lebar Amerika seperti John Wayne, Clark Gable, James 

Dean, Marilyn Monroe dan Elvis Presley menjadi figur ikonik, dan legenda 

budaya pop AS sementara produser/wirausahawan Walt Disney adalah 

pemimpin dalam film animasi dan pernak-pernik film. Studio film utama 

Hollywood adalah sumber utama dari film yang berhasil secara komersial di 

dunia, seperti Gone with the Wind (1939), Star Wars (1977), Titanic (1997), 

dan Avatar (2009). Saat ini, studio-studio film Amerika secara kolektif 

menggenerasikan sekitar ratusan film setiap tahunnya, yang membuat 

Amerika Serikat menjadi salah satu produsen film paling prolifik di dunia.  

Ciri-ciri film dari Amerika Serikat / USA adalah sebagai berikut : 

 Visual Effect. Visual Effect memang seolah-olah menjadi barang jualan 

utama di film-film hollywood. 

 Cerita lebih beragam dibanding film-film di negara lain. 

 Kostum terbaik dan peralatan pencahayaan yang banyak 

ii. World Cinema 

 Perancis 

Di tahun 1913 Pathe sebagai produser Perancis banyak mengatasi 

persaingan dari berbagai negara. Di berbagai negara, Pathe 

menghadapi saingannya dengan banyak firma independen. Pada 1919 

produksi Pathe yang fokus pada film seri dan film pendek membuat 

filmhya tersingkir di Amerika. 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tata_bahasa_film&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Citizen_Kane
https://id.wikipedia.org/wiki/Orson_Welles
https://id.wikipedia.org/wiki/Orson_Welles
https://id.wikipedia.org/wiki/John_Wayne
https://id.wikipedia.org/wiki/Clark_Gable
https://id.wikipedia.org/wiki/James_Dean
https://id.wikipedia.org/wiki/James_Dean
https://id.wikipedia.org/wiki/Marilyn_Monroe
https://id.wikipedia.org/wiki/Elvis_Presley
https://id.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pernak-pernik&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Studio_film_utama&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Gone_with_the_Wind_(film)
https://id.wikipedia.org/wiki/Star_Wars_Episode_IV:_A_New_Hope
https://id.wikipedia.org/wiki/Titanic_(film_1997)
https://id.wikipedia.org/wiki/Avatar_(film_2009)
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Dua sutradara terbaik Gaumont yaitu Leonce Perret dan Louis 

Feuillade membuat karya terbaik mereka di tahun ini. Mereka terkenal 

dengan karya cinematografi. 

Semua karya perfilman di Prancis berhenti saat PD 1 dimulai. 

Setelah perang, Pathe fokus pada memproduksi kembali film untuk 

cabang di Amerika. Selama 1917 film Amerika hampir 50% menguasai 

perfilman Perancis. 

 Inggris 

Pada tahun 1897, pertunjukan film mulai berkembang di Inggris. 

Film buatan Edison’s pictures diduplikasi dan dijual secara besar-

besaran. Edison banyak mengambil keuntungan dengan cara meniru 

film-film Perancis dan Inggris. 

Pada tahun 1895-1897 adalah masa kejayaan pertunjukan film / 

bioskop di Inggris. Industri film sempat menurun di tahun 1898. Namun 

pemulihan kembali sejak adanya konflik antara Spanyol-Amerika. Hal ini 

mengakibatkan banyak orang yang ingin tahu perkembangan konflik 

tersebut melalui tayangan pertunjukan jenis berita. Perusahaan Passion 

Play membuat film tentang kehidupan Jesus yang memulihkan kembali 

daya tarik perfilman Inggris. 

 Italia 

Italia masih memegang ciri khasnya dalam memproduksi film jenis 

epik kolosal. Pada 1913 Enrico Guazzoni’s Quo Vadis? Adalah salah 

satu film yang terkenal, diikuti dengan film Cabiria. Film Italia bangkit 

karena aktor pemerannya yang cantik dan tampan yang memakai 

setting mewah. 
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Pada tahun 1957 film Italia kembali bangkit dengan tema yang 

dibedakan dan disebut peplum film / epik heroik. Salah satu contohnya 

adalah Hercules yang menampilkan pahlawan tampan nan kekar 

dengan kulit kecoklatan. 

 

 Denmark 

Selama PD 1 berlangsung, perfilman Denmaark menjadi salah satu 

negara yang mengekspor filmnya ke berbagai negara. Produksi film 

Denmark tidak banyak terganggu karena posisi negaranya yang netral 

selama perang. 

Film-film Denmark dikenal dengan gaya khas dari pencahayaan, 

jalan cerita, seting interior yang realis, penggunaan urban natural yang 

tidak biasa, intensitas akting yang natural, dan kepenuhan ekspresi akan 

gairah takdir yang manusiawi. 

 Jepang 

Produksi film di Jepang juga berkembang pesat sejak 1908. Jepang 

memiliki gayanya sendiri karena setiap peran akting yang ada 

dipengaruhi dari budaya seni peran Kabuki ciri khas Jepang. 

 Jerman 

Jerman sangat terkenal dengan Autorenfilm-nya. Autorenfilm adalah 

film yang kaya akan efek visual dengan efek-efek lain layaknya film d’art 

dari Perancis. Film 1st Der Andere dan Die Landstrasse dianggap 

sebagai film luar biasa memuaskan dalam segi teknik eksplorasi teknik 

dan ekspresi sinematik teknik. 

Autorenfilm sangat diminati dan disanjung namun produksinya 

menurun pada 1914. Meskipun begitu industri film Jerman terus 
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berproduksi bahkan mengekspor. Pemain blonde Henny Porten adalah 

artis dengan kecantikan khas Jerman yang ikut menyukseskan ekspor 

film Jerman. 

 

 Rusia 

Perkembangan industri film di Rusia mirip dengan Jerman yang 

sama-sama memunculkan national distinctive di negaranya. 

Sebelumnya Rusia didominasi oleh film-film produksi Pathe. Pada tahun 

1907 didirikanlah sebuah studio yang dapat bersaing baik oleh A. O. 

Drankov seorang fotografer hingga firma lain pun marak bermunculan. 

Pada tahun 1914, Rusia sudah memiliki industri film yang berjalan baik 

dan sehat meskipun masih dalam cakupan kecil. 

Selama era baru, Rusia banyak melakukan teknik pendekatan baru 

dalam membuat film. Mereka mengeksplorasi sisi melankolik dari 

sebuah seni film. Orang Rusia dikenal sangat menyukai film-film yang 

berakhir tragis ditambah dengan akting yang berkarakter kuat dan khas. 

 Swedia 

Pada tahun 1912, Swedia secara tiba-tiba memulau memproduksi 

film yang inovatif dan unik, walau semua film di Swedia hanya 

diproduksi oelh 3 sutradara saja, yaitu Georg af Klerck, Mauritz Stiller, 

Victor Sjostrom. 

Film Swedia sangat khas karena selalu memakai karakteristik 

nasionalnya, Dimulai dari pemilihan tempat / daerah, kostum dan lainnya 

yang tidak melupakan kebudayaan nasionalnya. 

Secara umum, sinema Swedia dikenal sebagai alternatif utama 

setelah Hollywood pada pasca perang. Ironisnya ketenaran film Swedia 
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di luar negri justru menghantarkan film Swedia menuju kehancuran. 

Kemahsyuran Sjostrom dan Stiller tercium hingga Hollywood hingga 

mereka direkrut untuk pindah bekerja dari Svenska. Tidak ada yang bisa 

menggantikan kehebatan mereka. Banyaknya pesaing yang ada di 

pasar Internasional membuat Svenska tidak mampu bersaing. Setelah 

tahun 1921 produksi film Swedia terhenti begitu saja. 

 Korea  

Film pertama yang dirilis di Korea adalah film berjudul Righteous 

Revenge pada tahun 1919. Film ini merupakan kombinasi drama dan 

pertunjukkan panggung. Film layar lebar pertama Korea dirilis pada 

tahun 1923, berjudul Oath Under the Moon. Pada tahun 1926, seorang 

sutradara bernama Na Un-gyu memproduksi film bisu berjudul Arirang. 

Film ini mendapat respon yang besar dari masyarakat dan menjadi 

simbol perlawanan terhadap penjajahan Jepang. 

Setelah Perang Korea berakhir pada tahun 1953, industri film Korea 

mulai berkembang perlahan dan mencapai masa keemasan. Pada dua 

dekade berikutnya, industri film Korea mengalami stagnasi akibat 

semakin banyaknya orang yang memiliki televisi sendiri. Mulai tahun 

1980-an, industri film Korea mengalami kebangkitan kembali, terutama 

dikarenakan kerja keras para sutradara yang berbakat. Usaha mereka 

cukup berhasil dan film-film Korea pada masa itu mulai mendapat 

pengakuan pada berbagai festival film internasional. Setelah itu, mulai 

dekade 90-an, film Korea semakin banyak ditonton di seluruh dunia. 

Pada tahun 2000, Chunhyangjeon, film yang disutradarai oleh Im Kwon-

taek, menjadi film Korea yang pertama yang berkompetisi dalam 

Festival Film Cannes. Film Seom yang disutradarai oleh Kim Ki-duk, 

masuk ke dalam Festival Film Internasional Venice. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Drama
https://id.wikipedia.org/wiki/1923
https://id.wikipedia.org/wiki/1926
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Na_Un-gyu&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Film_bisu
https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat
https://id.wikipedia.org/wiki/Penjajahan_Jepang_atas_Korea
https://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Korea
https://id.wikipedia.org/wiki/Televisi
https://id.wikipedia.org/wiki/Sutradara
https://id.wikipedia.org/wiki/Dunia
https://id.wikipedia.org/wiki/Im_Kwon-taek
https://id.wikipedia.org/wiki/Im_Kwon-taek
https://id.wikipedia.org/wiki/Kim_Ki-duk
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Festival_Film_Internasional_Venice&action=edit&redlink=1
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Pada tahun 2001, film Joint Security Area, masuk ke dalam Festival 

Film Berlin.  Film Kim Ki-duk lain, yakni Address Unknown berhasil 

masuk dalam nominasi Festival Film Internasional Venice. Sutradara 

Park Chan-wook memperoleh penghargaan Jury Grand Prix pada 

Festival Film Cannes tahun 2004 untuk filmnya, Old Boy. Ia juga meraih 

penghargaan sutradara terbaik pada Festival Film Internasional 

Bangkok untuk film Old Boy tahun 2005 serta untuk film Sympathy for 

Lady Vengeance pada tahun 2006. 

Perkembangan film di Korea Selatan semakin pesat dan banyak 

festival film internasional diadakan, antara lain Festival Film 

Internasional Pusan, Festival Film Fantastik Internasional Bucheon, 

Festival Film Internasional Jeonju, dan Festival Film Wanita Seoul. 

Selain itu, produksi film animasi dan kartun juga meningkat.  

 India 

Sinema India terdiri dari film-film yang dibuat di seluruh India, yang 

meliputi budaya-budaya sinematik Andhra Pradesh dan Telengana, 

Assam, Bihar, Gujarat, Haryana, Jammu dan Kashmir, Jharkhand, 

Karnataka, Kerala, Maharashtra, Odisha, Punjab, Rajasthan, Tamil 

Nadu, Bengal Barat, Bollywood dan lain-lain. Film-film India menyebar 

ke seluruh Asia Selatan, Timur Tengah Besar, Asia Tenggara, dan 

negara-negara yang berada di bekas wilayah Uni Soviet. Sinema 

menjadi sebuah alat untuk meraih ketenaran di negara tersebut dan 

sekitar 1,600 film dalam berbahasa bahasa di India dibuat setiap 

tahunnya.  

Dadasaheb Phalke dikenal sebagai Bapak Sinema India. 

Penghargaan Dadasaheb Phalke, yang merupakan sebuah 

penghargaan untuk seseorang atas jasa-jasa seumur hidupnya dalam 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Festival_Film_Berlin&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Festival_Film_Berlin&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Festival_Film_Internasional_Venice&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Festival_Film_Cannes
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Old_Boy&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Festival_Film_Internasional_Bangkok
https://id.wikipedia.org/wiki/Festival_Film_Internasional_Bangkok
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sympathy_for_Lady_Vengeance&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sympathy_for_Lady_Vengeance&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Korea_Selatan
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Festival_Film_Internasional_Pusan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Festival_Film_Internasional_Pusan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Festival_Film_Fantastik_Internasional_Bucheon&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Festival_Film_Internasional_Jeonju
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Festival_Film_Wanita_Seoul&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Sinema_Telugu
https://id.wikipedia.org/wiki/Sinema_Assam
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sinema_Bihar&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Sinema_Gujarat
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sinema_Haryanvi&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kashmiriyat&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sinema_Santali&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Sinema_Kannada
https://id.wikipedia.org/wiki/Sinema_Malayalam
https://id.wikipedia.org/wiki/Sinema_Marathi
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sinema_Oriya&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Sinema_Punjab
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sinema_Rajasthan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Sinema_Tamil
https://id.wikipedia.org/wiki/Sinema_Tamil
https://id.wikipedia.org/wiki/Sinema_Bengal_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Bollywood
https://id.wikipedia.org/wiki/Asia_Selatan
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Timur_Tengah_Besar&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Asia_Tenggara
https://id.wikipedia.org/wiki/Uni_Soviet
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_di_India
https://id.wikipedia.org/wiki/Dadasaheb_Phalke
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bidang sinema, dibuat untuk menghormatinya, oleh Pemerintah India 

pada 1969, dan merupakan penghargaan paling prestisius dan disorot 

dalam sinema India.  

Pada abad ke-20, sinema India, bersama dengan Hollywood dan 

industri film Tiongkok, menjadi sebuah wirausaha global. Pada 2013, 

dalam hal film tahunan, India meraih peringkat pertama, disusul dengan 

Nollywood, Hollywood dan China. Pada 2012, India membuat 1,602 film 

fitur dengan sinema Tamil yang memimpin disusul dengan Sinema 

Telugu dan Bollywood. Film india dikenal dengan film yang 

menggunakan lagu dan tarian di setiap adegan di dalam filmnya. 

 

iii. Indonesian Cinema 

Perfilman Indonesia sempat memiliki sejarah gemilang di tanah air pada 

tahun 80-an, dimana banyak Film Indonesia yang merajai bioskop-bioskop 

lokal. Film -film yang sempat terkenal pada saat itu antara lain, Catatan si 

Boy, Blok M, dll. Pada tahun 90-an, perfilman Indonesia memasuki masa 

suram. Hampir semua film Indonesia berkutat dalam tema-tema yang khusus 

orang dewasa dengan adegan menyerempet. Film Indonesia tersingkir dari 

bioskop – bioskop, digantikan oleh Film-film Hollywood dan Hong Kong . 

Sampai awal 20, sampai muncul nya film Petualangan Sherina yang 

diperankan oleh Sherina Munaf. Film drama musical karya Riri Riza dan Mira 

Lesmana berhasil menjadi tonggak kebangkitan kembali perfilman 

Indonesia. Film Jelangkung yang merupakan tonggak tren film horor remaja., 

Film Ada Apa dengan Cinta? Di Sini Ada Setan, Tusuk Jelangkung, Biarkan 

Bintang Menari, Eiffel I’m in Love, Arisan!. Selain film komersil, perfilman 

Indonesia berhasil melahirkan banyak film non komersil yang berhasil 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_India
https://id.wikipedia.org/wiki/Sinema_Amerika_Serikat
https://id.wikipedia.org/wiki/Sinema_China
https://id.wikipedia.org/wiki/Nollywood
https://id.wikipedia.org/wiki/Sinema_Amerika_Serikat
https://id.wikipedia.org/wiki/Sinema_Tamil
https://id.wikipedia.org/wiki/Sinema_Telugu
https://id.wikipedia.org/wiki/Sinema_Telugu
https://id.wikipedia.org/wiki/Bollywood
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memenangkan penghargaan internasional, antara lain : Film Pasir Berbisik, 

Daun di Atas Bantal, dll. 

Pada masa sekarang, perfilman Indonesia bahkan berkembang lebih 

pesat lagi, ditandai oleh banyaknya film Indonesia yang ditampilkan di 

bioskop Indonesia. Tema horror, sex dan komedi masih mendominasi film 

Indonesia pada saat ini. Indonesia mampu melahirkan banyak film 

berkualitas international seperti Laksar Pelangi , Sang Pemimpi, Perempuan 

Berkalung Sorban, Darah Garuda, dan sampai yang terakhir muncul film 

Sang Pencerah. Film Indonesia, perlahan tapi pasti, mulai mengembalikan 

kejayaannya di tanah air. Majunya perfilman Indonesia merupakan anugerah 

yang luar biasa, jumlah film yang banyak memberikan alternatif pilihan 

menonton bagi para pecinta film. 

Tidak semua film Indonesia berkualitas, banyak rumah produksi yang 

hanya mengejar omzet dengan mengumbar unsur sex dengan 

mengorbankan mutu. Penonton harus jeli dalam memilih film yang akan 

ditonton, salah satu cara yang tepat adalah dengan membaca review film 

terlebih dahulu. 
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LAMPIRAN III 

LINGKUNGAN SOSIAL DAN BUDAYA 

 

Komunitas film di Indonesia cukup banyak, dari komunitas film dari 

organisasi kampus hingga komunitas film dari non-kampus yang 

berbadan hukum. Berikut merupakan grafik yang menunjukkan jenis 

komunitas film yang ada di Indonesia : 

 

Gambar Diagram Komunitas Film di Indonesia 

Sumber : Komunitas film di Indonesia berdasarkan jenis tahun 2016 

 

Grafik menunjukkan jenis komunitas film di Indonesia. Terdiri dari 

organisasi kampus, organisasi non-kampus tanpa badan hukum dan 

organisasi non-kampus berbadan hukum. Komunitas film merupakan 

apapun yang non-pemerintah dan non-komersial kelompok hobi, suatu 

perkumpulan yang terdiri dari orang-orang yang saling besrinteraksi dan 

memiliki tujuan yang sama. Ciri tidak ada struktur dan kepengurusan 
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formal. Total sampel di dalam penelitian ini berjumlah 77 responden, atau 

95,06% dari seluruh partisipan yang melakukan daftar ulang di lokasi 

acara Temu Komunitas Film Indonesia, 2016. Pendekatan kuantitatif 

dilakukan melalui survei non tatap muka, dimana setiap komunitas 

melakukan pengisian kuesioner secara mandiri. 

Banyaknya peminat pada dunia perfilman juga ditandai adanya 

kampus-kampus yang memiliki jurusan film di dalamnya. Di antaranya 

adalah :  

 

1. Institut Seni Indonesia Yogyakarta 

2. Institut Kesenian Jakarta 

3. Universitas Bina Nusantara 

4. Internasional Design School 

5. SAE Institute Indonesia 

6. Institut Seni Indonesia Surakarta 

7. Universitas Padjajaran 

8. Universitas Multimedia Nusantara 

9. Universitas Dian Nuswantoro 

Institut Seni Budaya Indonesia Bandung 
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LAMPIRAN IV 

PERALATAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERFILMAN 

 

 

Tabel Peralatan yang Berhubungan dengan Perfilman 

Sumber : daily.oktagon.co.id, 2019 

 

No. Alat 

1. Kamera 

 Kamera Portable Obscura (1665) 

 

Gambar Kamera Obscura 

Sumber : https://kamerakamera.net/ 
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 Cinematograph (1892) 

 

Gambar Kamera Cinematograph 

Sumber : https://en.wikipedia.org/ 

 Kinetoscope (1894) 

 

Gambar Kamera Kinetoscope 

Sumber : https://www.ssplprints.com/ 

 Kamera Aeroscope (1909) 

 

Gambar Kamera Aeroscope 

Sumber : https://www.ssplprints.com/ 
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 Kodak Movie Camera (1923) 

 

Gambar Cine-Kodak Model A 

Sumber : http://www.movie-camera.it 

 

Gambar Cine-Kodak Special II (72x127x275mm) 

Sumber : http://www.movie-camera.it 

 Sony AVC-3250 (1974) 

 

Gambar Sony AVC-3250 

Sumber : http://www.labguysworld.com 

 Sony Betacam (1982) 

 

Gambar Sony Betacam 

Sumber : en.wikipedia.org 
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 Sony DCR-VX1000 (1995) 

 

Gambar Sony DCR-VX1000 

Sumber : www.redsharknews.com 

 Sony PDWF 330L (2006) 

 

Gambar Sony PDWF 330L 

Sumber : www.expandore.com 

 Movie Camera 35mm Mitchell Film Camera (1940) 

 

Gambar Movie Camera 

Sumber : www.1stdibs.com 

2. Media Penyimpanan 

 Rol Film Seluloid 

 
Gambar Film Super 8mm 

Sumber : tekno.kompas.com 
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Gambar Film 16mm 

Sumber : tekno.kompas.com 
 

 
Gambar Film 35mm 

Sumber : tekno.kompas.com 
 

 
Gambar Film 70mm 

Sumber : tekno.kompas.com 

 

 Kaset Video Betamax dan VHS 

 

Gambar Kaset Video Betamax dan VHS 

Sumber : en.wikipedia.org 

 

 Laser Disc (LD) 
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Gambar Perbedaan LC dengan CD 

Sumber : www.yourdictionary.com 

 DVD dan VCD 

3. Lighting 

 

Gambar Lighting 

Sumber : www.cinema5d.com 

 

 

 

4. Microphone 

 

Gambar Microphone 

Sumber : www.business2community.com 

5. Tripod 

6. Proyektor 
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LAMPIRAN V 

RUMAH PRODUKSI FILM YANG BERPERAN DALAM 

PERKEMBANGAN PERFILMAN 

 

Rumah Produksi Film 

Sumber : wikipedia.org, 2019 

Rumah Produksi Contoh Film 

20th Century Fox Star Wars, Avatar, Alvin and the Chipmunks 

Sony Pictures Venom, Men in Black, The Smurfs, Terminator 

Paramount Pictures Mission: Impossible, Star Trek, Tomb Raider 

Pixar (Film Animasi) Toy Story, Cars, Finding Nemo, The Incredibles, Up 

Dreamworks Transformers, Hotel for Dogs, War of The Worlds 

Walt Disney Cinderella, Frozen, Alice in Wonderland, Aladdin  

Universal Studio The fast the furious, Mr. Bean, Hellboy, Battleship 

Marvel Studio Avengers, Captain America, Fantastic Four, Iron Man 

DC Justice League, Batman, Superman, Lego 

MD Entertainment (INA) Ayat-ayat cinta, Habibie dan Ainun, Rudy Habibie  
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LAMPIRAN VI 

STUDI PRESEDEN 

 

a. Australian Center for Moving Image, Australia 

Australian Center for Moving Image (ACMI) adalah museum film, 

video game, budaya digital dan seni digital Australia. ACMI terletak di 

Federation Square, Melbourne, Australia. ACMI secara resmi 

didirikan oleh Act Film 2001 (Victoria) pada 1 Januari 2002. 

Selama tahun 2015-2016, sekitar 1,45 juta orang berkunjung ke 

ACMI. Jumlah kunjungan ini merupakan kehadiran tertinggi kedua 

dari setiap galeri / museum di Australia, dan museum moving image 

paling banyak dikunjungi di dunia.  

 

Gambar Fasad ACMI 

Sumber : en.wikipedia.org 

ACMI memiliki dua bioskop utama untuk memutar film, video dan 

film / video digital dengan fasilitas proyeksi paling besar dari negara 

bagian selatan. Sistem suara dengan sertifikat THX yang membuat 

kualitas akustik ruang menjadi tinggi. Bioskop pertama dapat 

menampung 168 kursi dan bioskop kedua dengan 390 kursi. ACMI 
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juga memiliki beberapa program film mingguan dan bulanan seperti 

Australian Perspectives, Matinees, Family Films, dan Cinematheque. 

ACMI juga secara rutin membuat profil aktor, sutradara, penulis, 

sinematografer, dan genre film melalui musim dan pemutaran 

retrospektif. 

 

Gambar Denah ACMI 

Sumber : www.acmi.net.au 

  

   

Gambar Interior ACMI 

Sumber : www.acmi.net.au 
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b. Deutsche Kinemathek 

 

Gambar Foto Udara Deutsche Kinemathek 

Sumber : Google Maps, 2019 

Deustche Kinemathek adalah arsip film utama Jerman yang 

berlokasi di Berlin. Pada 1 Juni 2006, Filmmuseum Berlin dibuka dan 

mulai saat itu dikenal sebagai Deutsche Kinemathek. 

Di dalam satu area Deutsche Kinemathek terdapat beberapa 

bangunan yang menjadi satu, yaitu museum film Deutsche Film / 

Filmhaus und Fernsehakademie Berlin, Bioskop CineStar Original 

und IMAX, restoran Lindenbrau am Potsdamer Platz, Tempat 

bermain anak Legoland Discovery Centre Berlin, toko Sony Store 

Berlin, dll. 

  

Gambar Foto Area Dalam Deutsche Kinemathek 

Sumber : Google Maps, 2019 
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LAMPIRAN VII 

PEMILIHAN LOKASI TAPAK 

 

1.1 Pemilihan Lokasi Tapak 

1.1.1. Alternatif 1 

a. Lokasi  : Jl. Brigjen Sudiarto No. 132, Pandean Lamper, 

Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah 

b. Batas Tapak :  

 Utara : Jl. Gajah I, Permukiman warga 

 Selatan : Jl. Brigjen Sudiarto, Pertokoan 

 Barat : Jl. Banteng I, Permukiman warga 

 Timur : Jl. Gajah Raya, Pertokoan 

c. Luas Tapak : ± 28.845 m² 

 

Gambar Foto Udara Tapak 

Sumber : Google Maps, 2019 
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d. Studi Kekuatan Alami 

 Lingkungan Sekitar : Lokasi termasuk di dalam Bagian 

Wilayah Kota V Semarang, yang memiliki rencana 

pengembangan fungsi utama sebagai area perkantoran, 

perdagangan, dan jasa, serta sebagai pusat pelayanan Kota 

Semarang, dan juga pendidikan. Di sekitar tapak terdapat 

pertokoan tepatnya ruko di sebelah Timur dan Selatan tapak, 

bagian Utara dan Barat tapak merupakan permukiman 

penduduk. Terdapat lahan kosong dengan luas 2.607m2 di 

bagian Utara Tapak. 

 Vegetasi   : Karena lokasi berada di lingkungan 

padat bangunan dan lalu lintas, maka vegetasi yang terdapat 

di tapak hanya sebagian saja seperti pada tepi jalan dan di 

bagian sudut tapak. 

 

Gambar Vegetasi Pada Tapak 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 
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e. Studi Kekuatan Buatan 

 Regulasi : Menurut Rencana Detail Tata Ruang Kota 

Semarang, Jl. Brigjen Sudiarto termasuk ke dalam wilayah 

BWK V dan merupakan jalan Arteri Sekunder (AS) dengan 

GSB 29 meter. Ketentuan untuk pendidikan dengan KDB 60% 

dan KLB 2.4. Peruntukan lahan di Jl. Brigjen Sudiarto ini 

adalah untuk permukiman, campuran perdagangan dan jasa, 

perkantoran, fasilitas pendidikan dan kesehatan, fasilitas 

olahraga dan rekreasi, dan Pusat Pelayanan Kota. 

f. Studi Amenitas Alami 

 Utilitas Air  : Supply air berasal dari pengelolaan air 

bersih milik PDAM kota Semarang. 

 Utilitas Listrik : Terdapat jaringan listrik dan lampu jalan 

melalui PLN. 

 Topografi  :Berdasarkan Peta Rencana Tata Wilayah 

Kota Semarang tahun 2011-2031, tapak termasuk dalam 

kategori lereng I, dengan kemiringan 0-2%. 

 Suasana  : Suasana di sekitar tapak memiliki 

kebisingan cukup tinggi karena letaknya di dekat jl. Birgjen 

Sudiarto dan dekat persimpangan jalan yang menghubungkan 

Jl. Brigjen Sudiarto, Jl. Gajah, Jl. Majapahit, dan Jl. Lamper 

Tengah. 

g. Studi Amenitas Buatan 

 Lalu Lintas  : Tingkat kepadatan lalu lintas di jalan 

bagian Selatan site yaitu Jl. Brigjen Sudiarto tergolong ramai 

dengan kendaraan yang melewati berupa mobil, motor, bus 
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kota, bus trans, angkot, dll. Kepadatan yang cukup tinggi 

dikarenakan juga tapak tepat berada di persimpangan jalan. 

 Jaringan Urban : Dilalui oleh transportasi umum seperti 

mikrolet, Trans Semarang, bus kota, dll. 

1.1.2. Alternatif 2 

a. Lokasi  : Jl. Sriwijaya, Tegalsari, Candisari, Kota 

Semarang, Jawa Tengah 

b. Batas Tapak :  

 Utara : Jl. Sriwijaya, Taman Singosari 

 Selatan : Lahan kososng, Permukiman 

 Barat : Jl. Genuk Sari, Permukiman 

 Timur : Taman Budaya Raden Saleh 

c. Luas Tapak : ± 37.430 m² 

 

Gambar Foto Udara Tapak 

Sumber : Google Maps, 2019 
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d. Studi Kekuatan Alami 

 Lingkungan Sekitar : Lokasi termasuk di dalam Bagian 

Wilayah Kota II Semarang, yang memiliki rencana 

pengembangan fungsi utama sebagai area perkantoran, 

perdagangan, dan jasa, serta sebagai pusat pelayanan Kota 

Semarang, dan juga pendidikan. Di sekitar tapak terdapat 

Taman Budaya Raden Saleh, Hotel Handayani, Hotel Grand 

Saraswati, dan beberapa restaurant. Terdapat lahan kosong di 

bagian Selatan tapak. 

 Vegetasi   : Pada lokasi tapak terdapat vegetasi 

yang cukup banyak, karena dulu tapak merupakan wahana 

bermain yang membutuhkan banyak vegetasi di dalamnya 

 

Gambar Vegetasi Pada Tapak 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

e. Studi Kekuatan Buatan 

 Regulasi : Menurut Rencana Detail Tata Ruang Kota 

Semarang, Jl. Sriwijaya termasuk ke dalam wilayah BWK II 
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dan merupakan jalan Kolektor Sekunder dengan GSB 23 

meter. Ketentuan untuk pendidikan dengan KDB 60% dan KLB 

1.8. Peruntukan lahan di Jl. Sriwijaya ini adalah untuk 

permukiman, campuran perdagangan dan jasa, perkantoran, 

fasilitas pendidikan dan kesehatan, fasilitas olahraga dan 

rekreasi, dan Pusat Pelayanan Kota. 

f. Studi Amenitas Alami 

 Utilitas Air  : Supply air berasal dari pengelolaan air 

bersih milik PDAM kota Semarang. 

 Utilitas Listrik : Terdapat jaringan listrik dan lampu jalan 

melalui PLN. 

 Topografi  :Berdasarkan Peta Rencana Tata Wilayah 

Kota Semarang tahun 2011-2031, tapak termasuk dalam 

lereng II, dengan kemiringan 2-5%. 

 Suasana  : Suasana di sekitar tapak memiliki 

kebisingan yang cukup tinggi di utara tapak karena letaknya di 

dekat pada bundaran / persimpangan jl Sriwijaya, jl. Singosari, 

dan jl. Pleburan sehingga sering terjadi kepadatan lalu lintas di 

Utara tapak. 

g. Studi Amenitas Buatan 

 Lalu Lintas  : Tingkat kepadatan lalu lintas di jalan 

depan site yaitu Jl. Sriwijaya tergolong ramai dengan 

kendaraan yang melewati berupa mobil, motor, bus kota, dll. 

Kepadatan lalu lintas disebabkan oleh persimpangan jalan di 

depan tapak. 



 
 

7 | L A M P I R A N   
 

 Jaringan Urban : Dilalui oleh transportasi umum seperti 

mikrolet dan bus kota. 

 

1.1.3. Kriteria Pemilihan Tapak 

 

Tabel Kriteria Pemilihan Tapak 

Sumber : Analisa Pribadi 

 

Dari perbandingan antara alternatif tapak 1 dengan alternatif tapak 2 

dengan kriteria yang harus dimiliki oleh tapak yang berfungsi sebagai 

museum, maka telah dipilih tapak alternatif 1 yang berlokasi di Jl. Brigjen 

Sudiarto No. 132, Pandean Lamper, Gayamsari, Kota Semarang, Jawa 

Tengah. Tapak ini sangat berpotensi dan strategis bila direncanakan 

untuk sebuah museum dan galeri perfilman di Kota Semarang karena dari 

aspek pencapaian yang ideal dan dapat dilalui oleh berbagai jenis 

kendaraan pribadi maupun umum. 
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LAMPIRAN VIII 

WAKTU OPERASIONAL BANGUNAN 

Tabel Waktu Operasional Bangunan 

Sumber : Analisa Pribadi 

FASILITAS KEGIATAN WAKTU OPERASIONAL 

Museum 

Perfilman 

Pameran koleksi museum sejarah 

perkembangan perfilman 

Senin – Minggu : pk 10.00 – 

22.00 

Galeri 

Perfilman 

Pameran koleksi benda perfilman yang 

digolongkan berdasarkan rumah 

produksinya 

Senin – Minggu : pk 10.00 – 

22.00 

Loket Penjualan tiket masuk museum dan galeri Senin – Minggu : pk 10.00 – 

22.00 

Bioskop Mini Pemutaran film lama Senin – Minggu : 13.00 – 15.00 

; pk 18.00 – 20.00  

Ruang Pamer 

2D 

Pameran koleksi museum perfilman dalam 

bentuk 2 dimensi seperti foto, poster, script, 

dll 

Senin – Minggu : pk 10.00 – 

22.00 

Ruang Pamer 

3D 

Pameran koleksi museum perfilman dalam 

bentuk 3 dimensi seperti kamera, media 

penyimpanan film, proyektor, dll 

Senin – Minggu : pk 10.00 – 

22.00 

Ruang Pamer 

Audio & Visual 

Visualisasi sejarah perkembangan film 

secara langsung 

Senin – Minggu : pk 10.00 – 

22.00 

Perpustakaan Membaca buku dan peminjaman buku 

tentang perkembangan perfilman 

Senin – Minggu : pk 10.00 – 

22.00 

Hall Serbaguna Mengadakan kegiatan acara, expo, 

pameran, dll 

Senin – Minggu : pk 10.00 – 

22.00 

Restoran Penjualan makanan dan minuman, tempat 

makan dan minum 

Senin – Minggu : pk 10.00 – 

22.00 

Toko Souvenir Penjualan souvenir / oleh-oleh Senin – Minggu : pk 10.00 – 

22.00 

Kantor Aktivitas perkantoran Senin – Jumat : pk 08.00 – 

17.00 

Sabtu : pk 08.00 – 12.00 

Security Aktivitas keamanan bangunan museum dan 

galeri 

Setiap hari selama 24 jam 

 

 



 
 

1 | L A M P I R A N   
 

LAMPIRAN IX 

POLA AKTIVITAS 

 

 Pola Aktivitas Pengunjung Umum 

 

Bagan Pola Aktivitas Pengunjung Umum 

Sumber : Analisa Pribadi 

 Pola Aktivitas Pengunjung Khusus 

 

Bagan Pola Aktivitas Pengunjung Khusus 

Sumber : Analisa Pribadi 
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 Pola Aktivitas Pengunjung di Dalam Ruang Pamer Museum 

 

Bagan Pola Aktivitas Pengunjung di Dalam Ruang Pamer Museum 

Sumber : Analisa Pribadi 

 

 Pola Aktivitas Pengunjung di Dalam Ruang Galeri 

 

Bagan Pola Aktivitas Pengunjung di Dalam Ruang Galeri 

Sumber : Analisa Pribadi 
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 Pola Aktivitas Pengunjung Khusus (Pengisi dan Menghadiri Acara) 

 

Bagan Pola Aktivitas Pengunjung Khusus (Pengisi dan Menghadiri Acara) 

Sumber : Analisa Pribadi 

 

 Pola Aktivitas Staff / Karyawan 

 

Bagan Pola Aktivitas Staff / Karyawan 

Sumber : Analisa Pribadi 
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 Pola Aktivitas Perawatan Benda Koleksi / Kurasi 

 

Bagan Pola Aktivitas Perawatan Benda Koleksi / Kurasi 

Sumber : Analisa Pribadi 

 

 Pola Aktivitas Persiapan Pameran Temporer 

 

Bagan Pola Aktivitas Persiapan Pameran Temporer 

Sumber : Analisa Pribadi 
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LAMPIRAN XI 

DIMENSI RUANG LUAR 

 

 Area Rekreasi Galeri 

 

Gambar Layout Area Rekreasi Galeri 

Sumber : Analisa Pribadi 

- Area Rekreasi Galeri   : 7.320 m2 

- Bangunan Galeri    : 410,7 m2 

- Total Area Rekreasi Galeri : 

= Total Area Rekreasi Galeri – Bangunan Galeri – RTH 

= 7.320 m2 – 410,7 m2 

= 6.909,3 m2 
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 Taman Bermain :  

Play House (Rumah Kayu) 

Luas = 1.1 x 1.1 = 1.21 m² 

Sirkulasi 10% = 0.12 m² 

Total = 1.21 + 0.12 = 1.33 m² 

Group of Houses (Rumah-rumahan) 

Luas = 5.7 x 3.2 = 18.24 m² 

Sirkulasi 10% = 1.82 m² 

Total = 18.24 + 1.82 = 20.06 m² 

Slides (Papan Luncur) 

Luas = 3.4 x 0.7 = 2.38 m² 

Sirkulasi 10% = 0.24 m² 

Total = 2.38 + 0.24 = 2.62 m² 

Aerial Runway (Kereta Kabel) 

Luas = 3 x 1.5 = 5.4 m² 

Sirkulasi 10% = 0.45 m² 

Total = 5.85 m² 

Toddler’s swing (Bangku Ayun) 

Luas = 2 x 2.25 x 0.5 = 2.25 m² 

Sirkulasi 10% = 0.225 m² 

Total = 1.35 + 0.135 = 2.475 m² 

Sandpit (Kotak Pasir) Kecil & Besar 

Luas = 3 x 3 = 9 m² 

Sirkulasi 10% = 0.9 m² 

Total = 9.9 m² 
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Luas = 5.5 x 6 = 33 m² 

Sirkulasi 10% = 3.3 m² 

Total = 36.3 m² 

See-saw (Papan Jungkit) 

Luas = 2 x 4 x 0.5 = 4 m² 

Sirkulasi 10% = 0.4 m² 

Total = 4.4 m² 

Slide & Climbing Frame 

Luas = 7.3 x 3.8 = 27.74 m² 

Sirkulasi 10% = 2.774 m² 

Total = 30.514 m² 

 

 

Ayunan Kuda 

Luas = 4 x 0.5 x 0.5 = 1 m² 

Sirkulasi 10% = 0.1 m² 

Total = 1.1 m² 

 

 

 

Total : 114.549 m² 
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 Plaza 

 

Gambar Layout Plaza 

Sumber : Analisa Pribadi 

Plaza digunakan sebagai ruang perantara antar museum dengan 

galeri. Pada plaza ini juga dapat digunakan sebagai ikon / ciri khas pada 

museum dan galeri perfilman nantinya. Plaza ini juga digunakan sebagai 

meeting point bagi pengunjung. 

Luas total plaza  = 40 m x 40 m 

Luas totla plaza  = 1600 m2 
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LAMPIRAN X 

STUDI RUANG KHUSUS 

1.1. Studi Ruang Khusus 

A. Studi Jarak Pandang Pada Ruang Pamer 

Fasilitas utama di dalam bangunan Museum dan Galeri Perfilman  ini 

adalah ruang pamer. Ruang pamer harus diperhatikan tentang penataan 

benda koleksi pamer untuk kenyamanan pengunjung. Salah satu 

kenyamanan yang perlu diperhatikan adalah dari segi kenyamanan 

spasial yaitu dimana jarak pandang merupakan hal yang utama. Selain 

jarak pandang, sirkulasi pengguna dalam beraktivitas di dalam museum 

juga perlu direncanakan secara matang. 

Berdasarkan Human Dimention and Interior Space, kemampuan 

mata manusia melihat secara vertikal memiliki sudut tertentu dengan 

kemampuan tertentu. Batasan sudut yang nyaman untuk dijadikan 

standar kenyamanan pandang adalah pada sudut 30º ke atas dari garis 

lurus mata dan 40º ke bawah dari garis lurus mata dengan arah 

pandangan mata melihat lurus ke depan. Sudut tersebut merupakan 

sudut terbaik bagi kemampuan mata dalam menganalisa perbedaan 

warna hingga dipastikan bila objek yang dilihat dapat terlihat dengan 

jelas. 

 

Gambar Jarak Pandang secara Vertikal 

Sumber : Human Dimension, hal 287 
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 Beberapa teori tentang jarak kenyamanan pandangan dapat 

diterapkan sesuai dengan objek yang dilihat. Kenyamanan jarak pandang 

objek secara horisontal untuk melihat tulisan adalah sudut 10º - 20º ke 

kanan dan kiri dari garis lurus mata. 

 

Gambar Jarak Pandang secara Horisontal 

Sumber : Human Dimension, hal 287 

 Jarak pandang setiap pengunjung nantinya juga berbeda-beda 

tergantung dengan ketinggian pengunjung tersebut. Ketinggian objek 

pada museum juga harus diperhatikan agar sesuai dengan ketinggian 

orang normal di segala umur pada umumnya agar pengunjung dapat 

nyaman menikmati objek pada pameran. 

 Selain kemampuan mata dalam melihat dari sudut vertikal dan 

horisontal, besarnya sudut kepala dalam menengadah, menunduk, dan 

menengok sangat penting dalam sajian barang pamer.  

  

Gambar Jarak Pergerakan Kepala Manusia 

Sumber : Human Dimension, hal 287 

 Sudut maksimal menengadah dan menunduk untuk mendapatkan 

kenyamanan pandang secara optimal adalah 50º dan 40º, sedangkan 

sudut maksimal untuk menengok kanan dan kiri adalah 55º. 
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 Bila terdapat objek yang membutuhkan ketelitian lebih dalam 

memahaminya , maka jarak antara objek dengan mata harus didekatkan. 

 

 

Gambar Pendekatan Jarak Pandang Sesuai Ketinggian Orang 

Sumber : Analisis Pribadi 

B. Metode Penyajian Pameran 

Tabel Jenis Display Media Pamer di Museum dan Galeri 

Sumber : Analisa Pribadi 

Jenis Display 
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Vitrine 1 

 

 

 
 

3 
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n

ta
l 

2,1 
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Vitrine 2 
 

 
 

1,5 

V
e

rt
ik

a
l 

0,2 – 0,4 

Vitrine 3 
 

 
 

2,5 
V

e
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a

l 
1,6-2,5 

Base 1 
 

 
 

1,5 

V
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ik

a
l 

0,4 
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Base 2 

 
 

1,7 

V
e
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ik

a
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0,7-0,9 

Base 3 

 
 

1,5 
V
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a

l 
0,2 

Island 

 
 

2,5 

V
e
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ik

a
l 

1-2 
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Diorama / 3D 1 

 
 

3 
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o

ri
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n

ta
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1,2-1,6 

Diorama / 3D 2 

 
 

3 
H

o
ri
s
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n
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l 
0,5-0,9 

Panel Informasi 

 
 

3 

V
e

rt
ik

a
l 

1,3 – 1,9 
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Panel Informasi Interaktif 

 
 

1,8 

V
e

rt
ik

a
l 

0,3 

 

C. Pencahayaan Pada Ruang Pamer Museum 

Kebutuhan pencahayaan di ruang pamer menyesuaikan dengan 

fungsi ruang dan jenis barang koleksi yang disajikan. Pencahayaan yang 

terlalu berlebihan / kumulatif dapat merusak benda koleksi karena dapat 

menaikkan suhu permukaan benda. Sinar UV dari matahari dan  sinar 

inframerah dapat mempengaruhi tampilan fisik barang. 

Pencahayaan untuk koleksi lebih baik menggunakan pencahayaan 

buatan dibandingkan menggunakan pencahayaan alami dari matahari, 

karena cahaya buatan dapat diatur pada iluminasi tertentu. Berikut 

tingkatan cahaya pada museum :  

 

Tabel Tingkat Pencahayaan di Museum dan Galeri 

Ruang Material Tingkatan Cahaya (FC) 

Pameran sangat sensitif Kertas, hasil print, kain, 
kulit 

5-10 

Pameran sensitif Lukisan cat minya, kayu 15-20 

Pameran tidak sensitif Kaca, batu, keramik, logam 30-50 

Penyimpanan barang 
koleksi 

 5 

Perawatan barang koleksi  20-50 
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2.1. Studi Besaran Ruang Khusus 

A. Kebutuhan Ruang Pamer 

Tabel Kebutuhan Ruang Pamer 

Sumber : Analisa Pribadi 

Jenis 

Koleksi 

Nama 

Koleksi 
Gambar Perhitungan 

Kamera 

Kamera 

Besar 

 

Ukuran 50cm x 40cm x 160cm (Dengan Tripod) 

 Jumlah 26 

 Jenis Vitrine 3 

 Membutuhkan 26 vitrine @1m2 

 Total kebutuhan 26m2 

Kamera 

Sedang 

 

Ukuran 46cm x 24cm x 20cm 

 Jumlah 26 

 Jenis Base 1 

 Membutuhkan 26 base @0,25m2 

 Total kebutuhan ruang 6,5 m2 

Kamera 

Kecil 
 

Ukuran 33cm x 20cm x 20cm 

 Jumlah 20 

 Jenis Base 1 

 Membutuhkan 20 base @0,16m2 

 Total kebutuhan ruang 3,2 m2 

Poster 

Poster 

Besar 

 

Ukuran 118,9cm x 168,2cm 

 Jumlah 130 

 Ditempel di sekeliling dinding 

Poster 

Sedang 

 

Ukuran 50cm x 70cm 

 Jumlah 200 

 Ditempel di sekeliling dinding 

Poster Kecil 

 

Ukuran 29,7cm x 42cm 

 Jumlah 250 

 Ditempel disekeliling dinding 

Patung / 

Action Figure 

Patung 

Besar 
 

Ukuran 200cm x 200cm x 500cm 

 Jumlah 5 

 Membutuhkan ruang @4m2 

 Total kebutuhan ruang 20 m2 

Patung 

Sedang 

 

Ukuran 50cm x 50cm x 170cm 

 Jumlah 30 

 Membutuhkan ruang @0,25m2 
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 Total kebutuhan ruang 7,5 m2 

Patung Kecil 

 

Ukuran 25cm x 25cm x 50cm 

 Jumlah 100 

 Membutuhkan ruang @0,0625m2 

 Total kebutuhan ruang 6,25 m2 

Script Script Film 

 

Ukuran 25cm x 30cm 

 Jumlah 400 

 Jenis Base 3. 1 Base berisi 20 

 Membutuhkan 20 base @0,75m2 

 Total kebutuhan ruang 15 m2 

Media 

Penyimpanan 

Rol Film 

Seluloid 
 

Ukuran d40cm x 5cm 

 Jumlah 130 

 Jenis Base 3. 1 Base berisi 10 

 Membutuhkan 13 base @1,25m2 

 Total kebutuhan ruang 16,25 m2 

Kaset Video 

Betamax 
 

Ukuran 15,6cm x 9,6cm x 2,5cm 

 Jumlah 65 

 Jenis Base 3. 1 Base berisi 5 

 Membutuhkan 13 base @0,125m2 

 Total kebutuhan ruang 1,625 m2 

Kaset Video 

VHS  

Ukuran 15,6cm x 8 cm x 2,5cm 

 Jumlah 65 

 Jenis Base 3. 1 Base berisi 5 

 Membutuhkan 13 base @0,125m2 

 Total kebutuhan ruang 1,625 m2 

Laser Disc 

 

Ukuran d30cm 

 Jumlah 65 

 Jenis Base 3. 1 Base berisi 5 

 Membutuhkan 13 base @0,75m2 

 Total kebutuhan ruang 9,75 m2 

DVD dan 

VCD 

 

Ukuran d20cm 

 Jumlah 65 

 Jenis Base 3. 1 Base berisi 5 

 Membutuhkan 13 base @0,3m2 

 Total kebutuhan ruang 3,9 m2 

Lighting 
Lighting 

Besar 

 

Ukuran 150cm x 200cm x 350cm 

 Jumlah 15 

 Membutuhkan ruang @3m2 

 Total kebutuhan ruang 45 m2 
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Lighting 

Sedang 

 

Ukuran 50cm x 120cm x 300cm 

 Jumlah 30 

 Membutuhkan ruang @0,6m2 

 Total kebutuhan ruang 18 m2 

Lighting 

Kecil 

 

Ukuran 50cm x 50cm x 200cm 

 Jumlah 45 

 Membutuhkan ruang @0,25m2 

 Total kebutuhan ruang 11,25 m2 

Microphone 

Microphone 

Besar 
 

Ukuran 400cm x d10cm 

 Jumlah 13 

 Jenis Base 3. 1 Base berisi 1 

 Membutuhkan 13 base @2m2 

 Total kebutuhan ruang 26 m2 

Microphone 

Sedang 
 

Ukuran 200cm x d10cm 

 Jumlah 26 

 Jenis Base 3. 1 Base berisi 2 

 Membutuhkan 13 base @1m2 

 Total kebutuhan ruang 13 m2 

Microphone 

Kecil 

 

Ukuran 30cm x d15cm 

 Jumlah 13 

 Jenis Base 1. 1 Base berisi 1 

 Membutuhkan 13 base @0,09m2 

 Total kebutuhan ruang 1,17 m2 

Proyektor  

 

Ukuran 30cm x 30cm x 100cm 

 Jumlah 30 

 Jenis Vitrine 3. 1 Vitrine berisi 1 

 Membutuhkan 30 Vitrine @0,09m2 

 Total kebutuhan ruang 2,7 m2 

 

B. Bioskop Mini 

Bioskop mini ini digunakan sebagai tempat pemutaran film lama, 

sebagai salah satu fasilitas dari museum dan galeri perfilman. Bioskop 

mini didukung dengan standar dan teknologi bioskop jaman sekarang. 

Karena mengikuti era sekarang, maka film lama yang tersimpan di media 

film seluloid atau sebagainya akan didigalisasi agar dapat dinikmati oleh 

generasi ke generasi, karena rol film sangat sensitif akan kerusakan. 



 
 

11 | L A M P I R A N   
 

Menurut Neufert (2013), teater harus dibentuk dengan jarak antara 

penonton dengan sumber bunyi tidak berjauhan. Tujuannya adalah untuk 

mengurangi jarak tempuh bunyi. Lantai tempat penonton dibuat cukup 

landai atau miring, karena bunyi lebih mudah diserap apabila merambat 

melewati penonton dan untuk kenyamanan spasial. Aturan gradient 

kemiringan lantai yang ditetapkan tidak boleh lebih dari 1:8 atau 30º 

dengan pertimbangan keamanan dan keselamatan. 

Menurut Doelle (1990), luas lantai dan volume teater harus dijaga 

agar cukup kecil, termasuk nilai volume tempat duduk yang digunakan 

dalam teater. Nilai volume yang direkomendasikan untuk teater bioskop 

adalah minimal 2,8m3, volume optimal 3,5 m3, dan volume maksimal 5,1 

m3. 

Menurut The Cinema Source Press tentang standar tempat duduk 

dalam teater, kursi penonton yang ditata sejajar idealnya berjumlah 12-15 

buah. Jarak antar kursi dalam baris bagian masuk idealnya adalah 

115cm. 

 

Gambar 3.5. Kemiringan Lantai Penonton 

Sumber : Neufert, 2013 
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Gambar 3.6. Sudut pandang duduk yang nyaman 

Sumber : Neufert, 2013 

C. Gudang Penyimpanan Film 

Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 12 

Tahun 2000 Tentang Standar Penyimpanan Fisik Arsip mencantumkan 

beberapa standar untuk ruang penyimpanan arsip, diantaranya adalah : 

 Lokasi 

Tempat penyimpanan arsip harus terhindar dan jauh dari lokasi 

berbahaya seperti: 

a. Area penyimpanan bahan kimia, dapur, dan kamar mandi yang bukan 

diperuntukkan sebagai tempat penyimpanan arsip. 

b. Jalan masuk ke ruang arsip harus terkontrol dan terhindar dari unsur-

unsur yang mengganggu keamanan arsip. 

 Kontrol Lingkungan 

a. Kontrol lingkungan dilakukan secara tepat dan berkala sesuai dengan 

jangka waktu simpan arsip itu sendiri. 

b. Agar kondisi fisik arsip tetap baik, maka suhu dan kelembaban harus 

dengan baik dan benar juga. Besar suhu dan kelembaban ruang 

berdasarkan jenis arsip. 

c. Ruang tidak boleh terkena cahaya matahari secara langsung. 
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d. Tidak boleh adanya jendela, apabila harus menggunakan jendela 

dapat diantisipasi dengan memasang tirai. 

e. Lingkungan harus dalam keadaan bersih dan terhindar dari 

kontaminasi industri atau gas. 

f. Sirkulasi udara lancar, bebas, dan segar. 

g. Ruang penyimpanan untuk arsip yang berjenis media magnetik harus 

terlindung dari medan magnet. 
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Tabel Ketentuan Minimal Penyimpanan Fisik Arsip Jangka Simpan 30 Thn 

Sumber : Kept. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia No. 12 Tahun 2000 
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BAB I

PENDAHULUAN

 1.1. Latar Belakang
Perkembangan dunia  perfilman cukup pesat,  dari yang dulunya menggunakan film

seluloid hingga di era digital sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa ketertarikan orang di
dunia film cukup tinggi, ditambah dengan berdirinya pendidikan dan industri  film yang kian

banyak.   Berdirinya   komunitas-komunitas   pecinta   film   seperti   Jakarta   Cinema   Club,
Komunitas Sinema Demak, dll dan juga ajang untuk mengapresiasi karya di dunia perfilman
dalam FFI (Festival Film Indonesia) menunjukan betapa antusiasnya masyarakat dengan

dunia perfilman. Di Semarang sendiri juga terdapat komunitas pecinta film, salah satunya
adalah KSS (Komunitas Sinema Semarang) yang merupakan wadah bagi penggemar film
dan film maker yang berdiri pada pertengahan Agustus 2011 lalu. Dengan adanya KSS ini,

menunjukan bahwa warga Semarang juga memiliki ketertarikan dalam dunia perfilman. 

              Wadah  bagi  pecinta  dunia  perfilman  untuk  menikmati  dan  melesatarikan  sejarah
perfilman di Indonesia khususnya di Semarang sangatlah kurang. Di Semarang, beberapa

                 komunitas  pecinta  perfilman  seperti Komunitas  Sinema  Semarang  juga  tidak  memiliki
wadah atau tempat untuk memamerkan dan mengabadikan hasil karyanya. Untuk saat ini
KSS hanya mengandalkan komunitas di media sosial  saja. Maka dengan adanyafacebook

museum perfilman di Semarang ini, dapat menjadi wadah bagi pecinta film dari Semarang
   maupun luar Semarang untuk dapat melihat dan mengapresiasi sejarah-sejarah film  dari

dulu hingga di era sekarang ini.

Minat masyarakat terhadap dunia perfilman khususnya generasi muda di Semarang
ditunjukkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah :

 1. Gedung bisokop di Semarang semakin diminati

Munculnya bioskop-bioskop baru di Semarang seperti  bioskop XXI di DP Mall,
bioskop XXI di  Trans  Mart,  dan bioskop Cinemaxx Java Mall  menandakan bahwa

minat masyarakat Semarang terhadap perfilman sangat tinggi, sehingga perlu adanya
bioskop yang baru untuk dapat menampung minat menonton masyarakat.

 2. Tumbuh dan berkembangnya komunitas perfilman di Semarang

   Munculnya  komunitas-komunitas  pecinta  perfilman di  Semarang menandakan
bahwa perfilman di  Semarang sangat  diminati  oleh masyarakat  di kota Semarang,
Salah satu komunitas perfilman yang aktif adalah Komunitas Sinema Semarang atau

yang sering dikenal dengan nama KSS. KSS memiliki 50 anggota yang aktif. KSS juga
sering menggelar workshop di berbagai lembaga pendidikan dan mengadakan festival
perfilman di beberapa tempat di kota Semarang.

3. Penerapan ekstrakurikuler perfilman di beberapa sekolah di Semarang
                  Ekstrakurikuler  perfilman  di  beberapa  SMA  di  Semarang  seperti  SMAN  2

       Semarang  dan  SMA 4 Semarang  menjadi  salah satu  ekstrakulikuler  yang  paling

diminati oleh siswa. Hal ini menandakan bahwa perfilman menjadi sebuah hal yang
diminati oleh masyarakat di Semarang.

4. Penerapan mata kuliah perfilman dan kajian sinema di beberapa perguruan tinggi di

Semarang
                Selain  menjadi  ekstrakurikuler  di  beberapa  sekolah  di  Semarang,  beberapa

perguruan tinggi  di Semarang juga menjadikan perfilman sebagai salah satu  mata

        kuliah  pembelajaran hingga menjadi  sebuah jurusan.  Salah  satu  universitas yang
memiliki jurusan perfilman adalah Universitas Dian Nuswantoro Semarang.

Museum perfilman merupakan suatu institusi yang mewadahi segala kegiatan koleksi,
              observasi,  preservasi,  serta  pameran. Pameran  tersebut  berupa  segala  sesuatu  yang

berhubungan dengan film, seperti sejarah perfilman, dan memiliki tujuan untuk memberikan

                  wawasan  tentang  perfilman  serta  pengetahuan  tentang  film  untuk  masyarakat  umum
(sarana edukasi). Selain itu juga sebagai tempat rekreasi menarik bagi para penikmat film

 dan masyarakat  luas.  Di era  sekarang ini,  museum dipandang sebelah mata  oleh para

generasi sekarang ini, daya tarik terhadap museum cukup rendah. Maka dari itu, dengan
                    adanya  museum  dan  galeri  perfilman  ini  dapat  merubah  pandangan  orang  terhadap

museum untuk menjadi hal yang menarik sehingga selain menjadi wadah untuk edukasi

juga dapat menjadi tempat wisata yang menarik.
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 1.2. Masalah Desain

Dari  latar  belakang yang sudah diuraikan di  atas  telah  ditemukan beberapa  isu,
yaitu :
 Bagaimana merancang sebuah museum perfilman yang menarik  sehingga dapat

mengubah pandangan masyarakat terhadap citra museum?
   Bagaimana merancang  sebuah museum perfilman  yang memiliki   yangstory line

             jelas  tentang sejarah  perkembangan  film  dunia  tetapi  tidak  monoton  dan  tetap
       memiliki  kesan  edukatif,  rekreatif,  dan  persuasif   sehingga   dapat  beradaptasi

terhadap perkembangan jaman?

 Bagaimana menciptakan museum dan galeri perfilman yang aman dan nyaman bagi
pengunjung?

 1.3. Tujuan dan Manfaat
Pada sub bab ini membahas mengenai  tujuan dari  adanya pembangunan projek

Museum dan Galeri Perfilman serta manfaat terbentuknya proyek ini, baik secara desain,

akademik, maupun bagi masyarakat itu sendiri.
1.3.1. Tujuan

Tujuan dari proyek Museum dan Galeri Perfilman di Kota Semarang adalah 

 Menciptakan sebuah wadah untuk mengapresiasi film serta merawatnya.
    Menjadi  lokasi sarana hiburan yang representative  dalam bentuk  wisata

rekreatif dan edukatif di kota Semarang terhadap dunia perfilman. 

                 Dengan  adanya  museum  dan  galeri  perfilman  ini  juga  dapat
memperkenalkan kota Semarang ke kaca Internasional.

1.3.2. Manfaat

Pada pembahasan Landasan Teori dan Program dengan judul “Museum dan Galeri
Perfilman di kota Semarang” ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

 A. Bagi Pemerintahan
  Dengan adanya proyek Museum dan Galeri  Perfilman ini  diharapkan  dapat

                meningkatkan  perekonomian  Kota  Semarang  dan  dapat  menjadi  sebuah  wisata

edukasi yang baru bagi Kota Semarang sehingga Kota Semarang semakin dikenal di
kaca Nasional maupun Internasional.

 B. Bagi Masyarakat

                  Dengan  adanya  proyek  Museum  dan  Galeri  Perfilman  ini  dapat  menjadi
destinasi wisata edukasi yang baru bagi masyarakat dan sebagai wadah untuk para

            komunitas  pecinta  dunia  perfilman  yang  sebelumnya  tidak  memiliki  tempat  untuk

berkumpul dan bereksplorasi
 C. Bagi Pengembangan Desain (Secara Praktis)

                  Menjadikan  museum  dan  galeri  perfilman  ini  menjadi  museum  dan  galeri

perfilman pertama yang dapat menampung perkembangan film dari segala jenis film
              seperti  International  Cinema,  World  Cinema,  dan Indonesian  Cinema  pertama  di

Indonesia.

 D. Bagi Pengembangan Akademik (Secara Teoritik)
Memberi fasilitas wisata edukasi bagi masyarakat untuk menambah ilmu dan

wawasan tentang dunia perfilman.

 1.4. Sistematika Pembahasan

Agar laporan ini dapat tersaji dengan baik dan terarah, maka diperlukan sistematika
pembahasan dalam bentuk sebagai berikut :
BAB I. PENDAHULUAN

Pada Bab pendahuluan ini membahas tentang latar belakang proyek Museum dan
Galeri Perfilman di Kota Semarang, masalah desain yang berhubungan dengan museum
ini, tujuan dan manfaat pembahasan, dan sistematika pembahasan.

BAB II. GAMBARAN UMUM PROYEK
Pada Bab Gambaran Umum Proyek ini membahas tentang fungsi bangunan, lokasi

dan tapak yang direncanakan, gambaran lingkungan sosial dan budaya pada tapak.

BAB III. PEMROGRAMAN ARSITEKTUR
Pada Bab Pemrograman Arsitektur ini membahas tentang Analisis kebutuhan dan

persyaratan ruang, studi preseden, dan analisis struktur ruang.

BAB IV. PENYELUSURAN MASALAH
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Pada Bab Penyelusuran Masalah ini membahas tentang kajian komprehensif dan
pernyataan masalah yang terdapat pada proyek Museum dan Galeri Perfilman.

BAB V. LANDASAN TEORI
Pada Bab Landasan Teori  ini  membahas tentang  berbagai  teori  yang digunakan

dalam pemecahan masalah desain yang terdapat pada Museum dan Galeri Perfilman.

BAB VI. PENDEKATAN PERANCANGAN
                Pada  Bab  Pendekatan  Perancangan  ini  membahas  tentang  pendekatan  yang

digunakan pada proyek Museum dan Galeri Perfilman sebagai cara untuk memecahkan
masalah.
BAB VII. LANDASAN PERANCANGAN

Pada Bab Konsep Perencanaan ini membahas tentang penetapan konsep sebagai
acuan untuk merancang proyek Museum dan Galeri Perfilman.
DAFTAR PUSTAKA

BAB II

GAMBARAN UMUM PROJEK

 2.1. Gambaran Umum Fungsi Bangunan
 2.1.1. Studi Teoritik

a. Museum

 i. Pengertian Museum [1]

Menurut ICOM,  dalam Barus (2012), museumInternational Council of Museums
adalah sebuah lembaga atau institusi permanen, melayani kebutuhan publik, nirlaba

dan juga bersifat terbuka dengan melakukan beberapa usaha konservasi, koleksi,
komunikasi, riset dan pameran benda yang nyata kepada masyarakat umum sebagai
kebutuhan studi, pendidikan, dan hiburan.

 ii. Klasifikasi Museum

  Berdasarkan ICOM  dalam  Barus (2012), ada beberapa klasifikasi museum.
Klasifikasi museum bisa digolongkan menjadi beberapa kategori, di antaranya yaitu :
 Museum Seni

 Museum Sejarah dan Arkeologi
 Museum Nasional
 Museum Ilmu Alam

 Museum IPTEK 
 Museum Khusus

 iii. Fungsi Museum
Menurut ICOM dalam Barus (2012), terdapat istilah Nawa Darma, yaitu 9 fungsi

museum, di antaranya adalah :

 Mengumpulkan dan mengamankan warisan budaya serta alam
 Mendokumentasi dan melakukan penelitian ilmiah
 Mengkonservasi dan mempreservasi

 Media untuk penyerataan dan penyebaran ilmu secara umum
 Mengenalkan dan menyeratakan ilmu untuk masyarakat umum
 Sebagai tempat untuk pengenalan dan penghayatan karya seni

 Pameran visual yang berwujud warisan budaya dan alam
 Tempat memperkenalkan budaya antar daerah dan bangsa

 Mencerminkan perkembangan peradaban umat manusia
 Membangkitkan rasa bersyukur kepada Tuhan

Fungsi  utama (standar  bangunan museum) yang harus dimiliki  oleh sebuah

museum (A Good Museum Includes These Basic Function)  dalam Barus (2012)
adalah :

 Fungsi Pendidikan (Education)

 Fungsi Persiapan Pameran (Display Preparation)
 Fungsi Pameran (Display)
 Fungsi Kuraterial (Curatorial)

 iv. Kegiatan Museum
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      Sebagai  Pendidikan   :   museum   sebagai  sumber  pengetahuan   tambahan
     tentang  koleksi-koleksi  yang  dipamerkan  oleh  museum kepada masyarakat

umum.
 Sebagai penelitian dan studi :  Hasil  dari kegiatan penelitian digunakan untuk

standarisasi tambahan suatu ilmu pengetahuan mengenai benda koleksi yang

ada di dalam museum kepada pengunjung museum.
 Sebagai rekreasi : Menyuguhkan benda-benda koleksi yang dipamerkan secara

                  baik  dan  menarik  sehingga  dapat  menjadi  daya  tarik  untuk  mengunjungi
museum. Maka pengunjung tidak akan bosan di dalam museum.

 v. Persyaratan Museum
                Persyaratan  sebuah  museum  dalam  Pariwisata,  K  (2009)  adalah  sebagai

berikut:

 1. Lokasi museum 
    Lokasi  museum  harus  strategis,  tidak  berpolusi,  dan  sehat.  Lokasi  juga

bukan merupakan daerah tanah yang berlumpur / tanah rawa 

 2. Bangunan museum
Bangunan museum bisa merupakan bangunan yang baru atau juga bisa

memanfaatkan gedung yang lama. Bangunan museum harus berdasarkan prinsip

              konservasi  agar  koleksi  museum  tetap  dilestarikan.  Bangunan  museum
setidaknya dapat dikelompokkan menjadi bangunan pokok yang terdiri dari ruang

              pamer  tetap,  ruang  pamer  temporer,  perpustakaan,  kantor,  auditorium,

              laboratorium  untuk  konservasi,  bengkel  preparasi,  dan  ruang  penyimpanan
koleksi serta bangunan penunjang yang terdiri dari pos satpam, shop, tiket box,
toilet, lobby, dan tempat parkir. 

3. Koleksi

Koleksi adalah syarat yang mutlak dan bisa disebut sebagai rohnya sebuah
museum, maka koleksi harus memiliki  nilai  sejarah dan nilai-nilai ilmiah serta
memiliki nilai estetika. Koleksi juga menerangkan asal-usulnya secara historis,

           geografis  dan  kegunaannya.  Jika  benda  tersebut  berbentuk  bangunan  yang
                  berarti  juga  mengandung  nilai  sejarah  maka  harus  dapat  dijadikan  sebuah

monumen.  Koleksi  dapat  diidentifikasi  tentang tipe,  bentuk,  fungsi,  gaya,  dan

makna tetapi secara historis dan geografis, genus atau periodenya khususnya
             untuk  benda  yang  bersifat  alami.  Apabila  koleksi  berbentuk  dokumen  maka

koleksi dapat dijadikan sebagai bukti bagi penelitian. Koleksi harus merupakan

                    benda  yang  asli,  bukan  sebuah  replika.  Benda  koleksi  harus  memiliki  nilai
keindahan atau estetika dan merupakan benda yang unik. 

 4. Peralatan museum

              Museum  seharusnya  mempunyai  sarana  dan  prasarana  museum  yang
  dapat   mendukung   kegiatan   pelestarian,   contohnya  seperti   vitrine,   sarana

perawatan koleksi seperti AC, dehumidifier, dll., sistem keamanan seperti CCTV,

sistem alarm, dll., lampu, dan lain-lain. 
 5. Organisasi dan ketenagaan

Dalam mendirikan sebuah museum seharusnya berdasarkan hukum yang

berlaku. Museum sebaiknya mempunyai struktur organisasi dan ketenagakerjaan
di dalam museum, yang setidaknya terdiri dari kepala museum, staff administrasi,

staff kurator, staff konservasi, staff preparasi, staff bagian pelayanan masyarakat
dan bagian pendidikan edukasi, serta staff perpustakaan. 

 6. Sumber dana tetap

Museum sebaiknya mempunyai sumber dana tetap dalam pengelolaan dan
penyelenggaraan museum. 

b. Galeri
 i. Pengertian Galeri [1]

  Menurut   Pusat   Bahasa   Departemen   Pendidikan   Nasional  (2003)   dalam

            Setiadarma,  Jessica  Bernadetta  (2014),  galeri  merupakan  sebuah  selasar  atau
sebuah tempat. Galeri bisa juga diartikan sebagai tempat untuk memamerkan karya
seni tiga dimensi melalui karya seseorang atau suatu kelompok seniman dan bisa

                juga  diartikan  sebagai  ruangan  atau  tempat  untuk  memamerkan  dan
mempertunjukkan benda koleksi atau karya seni.

 ii. Jenis-Jenis Galeri
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Jenis-jenis galeri dapaat dibedakan sebagai berikut :
 Galeri di dalam Museum : Galeri yang berfungsi untuk memamerkan benda-

benda yang mempunyai suatu nilai sejarah ataupun benda yang langka.
 Vanity Gallery : Galeri seni artistik yang dapat diubah menjadi suatu fungsi dan

kegiatan yang berbeda di dalamnya, seperti pendidikan dan pekerjaan.

 Galeri Kontemporer : Galeri yang dimiliki oleh perorangan dan memiliki fungsi
komersiil.

 Galeri Komersil  : Galeri yang bertujuan mencari laba, yang merupakan bisnis
secara pribadi untuk menjual hasil karya. Tidak bertujuan mencari keuntungan
koleksi dari pemerintah.

 Galeri  Arsitektur  :  Galeri  yang berfungsi  untuk  memamerkan karya-karya di
bidang arsitektur yang memiliki ciri  khas tersendiri  menurut karakter masing-
masing.

 iii. Fungsi Galeri
Galeri mempunyai fungsi utama sebagai media, wadah, dan alat komunikasi

konsumen dengan produsen. Fungsi galeri menurut Kakanwil Perdagangan antara
lain :
 Tempat untuk promosi karya seni

 Tempat berkembangnya pasar bagi para seniman
                 Tempat  untuk  memperkenalkan  dan  melestarikan  karya  seni  dan  warisan

kebudayaan dari seluruh Indonesia.

 Tempat untuk membina usaha dan organisasi antara pengelola dan seniman.
     Tempat   untuk   jembatan  yang   berfungsi  sebagai   tujuan  pengembangan

kewirausahaan.

 Bertujuan sebagai salah satu obyek pengembangan pariwisata.

 iv. Kegiatan Galeri
                Kegiatan  yang  terdapat  di  galeri  diantaranya  adalah  :  Pengadaan,
          Pemeliharaan,  Konservasi  (Pelestarian),  Restorasi  (Pemulihan),  Penelitian,

Pendidikan, Rekreasi, Bisnis.

 v. Persyaratan Galeri

Beberapa pertimbangan yang menjadikan sebuah galeri seni menarik antara
lain :
 Lokasi yang mudah dicapai

 Tema rancangan arsitektur sesuai dengan objek yang dipamerkan
 Kejelasan pada alur sirkulasi di dalam galeri

Sementara untuk ruang pamer harus memenuhi persyaratan berikut :

 Pencahayaan obyek dan ruangan yang baik
 Penghawaaan ruangan yang baik
 Terlindung dari posibilitas pengrusakan atau pencurian

c. Perfilman
 i. Definisi Film [1]

   Menurut Effendy 1986 dalam bukunya  (1929:226) dalamKamus Komunikasi  
Anggraini, D (2016), menjelaskan bahwa film merupakan suatu media komunikasi

                audio  visual  yang  bertujuan  menyampaikan  sebuah  pesan  kepada  sekelompok
orang atau masyarakat yang berkumpul di suatu tempat. 

 ii. Fungsi dan Peran Film

   Dijelaskan oleh MCQuil  di  bukunya yang berjudul  Teori  Komunikasi  Massa
 (1987:91) dalam  Anggraini,  D  (2016),  film merupakan media  komunikasi  masssa

yang memiliki beberapa fungsi dan peran dalam masyarakat, diantaranya :

            1. Film  bertujuan  sebagai sumber ilmu pengetahuan  yang  memiliki informasi
mengenai peristiwa dan keadaan masyarakat dari berbagai bagian di dunia.

      2. Film  berfungsi untuk  sarana  bersosialisasi  dan  mewariskan nilai,  norma dan

kebudayaan, yang berarti selain sebagai hiburan, film juga bisa memiliki potensi
untuk menularkan nilai-nilai tertentu bagi yang melihat.

 3. Film bertujuan sebagai tempat pengembangan kebudayaan, tidak hanya untuk

pengembangan bentuk karya seni dan ikon saja tetapi melainkan juga sebagai
cara pengemasan tata cara, mode, gaya hidup, dan norma-norma.
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 d. Museum dan Galeri Perfilman
Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa Museum dan Galeri Perfilman

             merupakan   bangunan  yang  digunakan  sebagai  tempat  untuk  pengoleksian,
       mengkonservasi,   meriset,   mengkomunikasikan,   dan   memamerkan  benda  yang

    berhubungan  dengan perkembangan perfilman serta  tempat  untuk  memamerkan

benda-benda karya seni di dunia perfilman yang bertujuan sebagai tempat wisata
edukasi dan sebagai bentuk mengapresiasi seni perfilman..

 e. Sejarah dan Perkembangan Perfilman [2]

 .  Pada sekitar  tahun 1250, kamera yang dinamai   ditemukan.  PadaObscura
                    tahun  1250-1895,  merupakan  sebuah  masa  pra  sejarah  film,  pada  tahun  ini

merupakan saat dimana terjadi penemuan-penemuan baru yang melalui ambisi yang
besar dari orang eropa, sebagai contoh terciptanya sebuah alat yang dapat merekam
sebuah gerak yang hingga sekarang prinsipnya tetap diterapkan.

Pada tahun 1895, dikenal sebagai tahun munculnya sebuah sinema. Tanggal
28 Desember 1895, merupakan sejarah perfilman yang sangat besar, sebuah film
bercerita dipertontonkan di depan umum. Film ini dirancang oleh Lumiere Louis dan

Auguste yang sering dikenal sebagai Lumiere bersaudara, yang merupakan inventor
              terkenal  yang  berasal  dari  Perancis  dan merupakan  pelopor  industri  perfilman.

Tempat untuk memutarkan film tersebut berlokasi di Grand Cafe di Boulevard des

Capucines, Paris. Terdapat kurang lebih 30 orang yang datang dengan cara dibayar
untuk melihat beberapa film pendek yang mempertontonkan suatu kehidupan orang
Perancis.  

Pada tahun 1885, gambar bergerak pertama telah diproduksi,  film hasil  dari
Lumiere bersaudara dikenal sebagai film sinema yang pertama. Film ciptaan Lumiere

     bersaudara  ini  berjudul  “ ”.  Pemutaran  filmWorkers  Leaving  the  Lumiere  Factory

tersebut berlangsung di Grand Cafe sekaligus merupakan lahirnya industri perfilman.

 i. International Cinema (USA / Hollywood)

Hollywood atau sinema Amerika sudah memiliki dampak yang dapat dijumpai
pada sinema di seluruh dunia sejak awal abad ke-20. Sejarah film hollywood terbagi
menjadi 4 periode utama yaitu , , Hollywood baru, danera film bisu Hollywood klasik

  periodik  kontemporer.  Walaupun    yang berasal  dari PerancisLumiere  bersaudara
           dikenal  sebagai  orang  yang  menciptakan   sinema   modern,  sinema   Amerika

merupakan sinema yang paling dominan dalam industri tersebut. Sejak tahun 1920,

     industri  film Amerika  memperoleh keuntungan  yang  paling  banyak  dibandingkan
dengan negara lainnya. 

 ii. World Cinema

 Perancis
                Pada  1913,  Pathe  yang  merupakan  produser  di  Perancis  banyak

    menyelesaikan  persaingan dari  berbagai  negara.  Pathe menghadapi  saingannya

dengan banyak firma independen di berbagai negara. Produksi Pathe yang berfokus
di dalam film series dan film pendek menjadikan filmnya tersingkir dari Amerika pada

                    1919.  2  sutradara  andalan  Gaumont  yaitu  Leonce  Perret  dan  Louis  Feuillade

menciptakan karya terbaik mereka pada tahun ini. Mereka berdua dikenal dengan
karya sinematografi.

 Inggris

Sekitar tahun 1897, karya seni dan pertunjukkan film berkembang di Inggris.
       Film  hasil  karya  Edison’s  pictures  digandakan dan dijual  secara besar-besaran.

Edison mengambil banyak keuntungan melalui sistem meniru film-film dari negara
        Inggris  dan  Perancis.  Tahun   1895   sampai   1897   merupakan   tahun   kejayaan

pertunjukan film di Inggris. Industri film menurun pada tahun 1898.

 Italia
Italia memegang ciri khasnya dalam memproduksi film jenis epik kolosal. Saat

tahun 1913, merupakan salah satu contoh film yangEnrico Guazzoni’s Quo Vadis? 

                terkenal,  dilanjutkan  dengan  film  .  Film  Italia  bangkit  karena  aktorCabiria
pemerannya yang cantik dan tampan yang memakai setting mewah.

 Denmark
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Film Denmark memiliki ciri khas melalui pencahayaan, jalan cerita, setting dan
          desain  interior  yang  realistis,  menggunakan  urban natural  yang tidak  biasanya,

akting yang natural, dan perfeksionis ekspresi akan takdir yang manusiawi.
 Jepang

Pada tahun 1908, Jepang berkembang pesat dalam industri perfilman. Jepang

memiliki ciri khasnya sendiri karena setiap peran yang ada berdasarkan dari budaya
seni peran khas Jepang.

 Jerman
        Jerman  terkenal  melalui  -nya.  Autorenfilm  merupakan  film  yangAutorenfilm

memiliki berbagai macam efek visual dan efek-efek lain yang biasa pada film d’art

dari Perancis. Film dan disebut sebagai film yang1st Der Andere Die Landstrasse 
dapat memuaskan di dalam segi ekspresi sinematik teknik dan eksplorasi teknik.

 Rusia

Perkembangan produksi dan industri film Rusia sama dengan film Jerman yang
 sama-sama memunculkan  . Sebelumnya Rusia didominasi olehnational distinctive

film-film produksi Pathe. 

 Swedia
                  Film  dari  Swedia  memiliki  ciri  khas  yang  selalu  menerapkan  karakteristik

 nasionalnya,   yang   diawali   dari   pemilihan   tempat,   kostum   dan   lainnya   yang

berdasarkan kebudayaan nasionalnya.
 Korea 

  Perkembangan film di   semakin pesat dan banyak festival filmKorea Selatan

internasional diadakan, antara lain  ,  Festival Film Internasional Pusan Festival Film
  Fantastik  Internasional Bucheon Festival Film Internasional  Jeonju Festival,  ,  dan  

Film Wanita Seoul. Selain itu, produksi film animasi dan kartun juga meningkat. 

 India
       Sinema  India  bersama dengan    dan   padaHollywood industri  film  Tiongkok

sekitar abad ke-20 menjadi sebuah wirausaha yang global. Tahun 2013, India meraih
peringkat pertama dalam hal film tahunan, yang dilanjutkan dengan  danHollywood
China. Tahun 2012, India memimpin dengan memproduksi 1,602 film dengan sinema

Tamil disusul oleh Sinema Telugu dan Bollywood. Film india dikenal dengan film yang
menggunakan lagu dan tarian di setiap adegan di dalam filmnya.

 iii. Indonesian Cinema

Perfilman di Indonesia memiliki sejarah yang di tanah air pada tahun 1980 an,
yang muncul banyak film Indonesia yang mendominasi bioskop-bioskop di Indonesia.
Film yang sempat terkenal di antaranya adalah Catatan si Boy, Blok M, dll. Sekitar

tahun 1990 an, perfilman di Indonesia memasuki masa yang buruk, hampir semua
             film  di  Indonesia  menyinggung  di  dalam konten  yang  berunsur  konten  dewasa

dengan adegan yang menyerempet. Film di Indonesia mulai tertinggal dari bioskop

yang kemudian tergantikan oleh film Hollywood dan Hong Kong . Hingga awal tahun
2000, muncul film yang berjudul Petualangan Sherina yang diperankan oleh Sherina
Munaf.

 f. Revolusi Perkembangan Teknologi Perfilman [4]

 g. Revolusi Perkembangan Perfilman

 2.1.2. Studi Preseden [6]

    Gedung Pusat Perfilman H  Usmar  Ismail  Jakarta  atau yang sering dikenal

                  dengan  Gedung  Sinematek  Indonesia  ini  dikelola  oleh  Yayasan  Usmar  Ismail.
   Gedung ini  berlokasi di  Jl.  H.  R.  Rasuna Said  Blok C No.22, RT.2/RW.5,  Karet

          Kuningan,  Kecamatan Setiabudi,  Kota  Jakarta  Selatan,  Daerah Khusus  Ibukota

Jakarta. 
                    Fasilitas  yang  ada  pada  Gedung  Pusat  Perfilman  H  Usmar  Ismail  cukup

lengkap, diantaranya adalah :

 1) Usmar Ismail Hall
 2) Museum Kamera dan Peralatan Lainnya
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 3) Mini Studio
 4) Perpustakaan Film

 5) Ruang Penyimpanan Rol Film Seluloid
 6) Sekolah Film

7) Dll

Gedung PPHUI Jakarta menggunakan sistem organisasi ruang vertikal, dimana

fungsi ruang dibedakan di setiap lantainya. Pembagian ruang pada Gedung PPHUI
Jakarta adalah sebagai berikut :
 Lantai Basement : Sekolah film, ruang perawatan film, ruang penyimpanan film,

loading in
 Lantai dasar / Lantai 1 : Entrance, Usmar Ismail Hall, Ruang pendukung Usmar

Ismail Hall

 Lantai 2 dan 3 : Kantor Pengelola PPHUI Jakarta
                 Lantai  4  :  Penyimpanan  kamera  dan  perlengkapannya,  bioskop  mini,

penyimpanan film dalam bentuk Betamax, VHS, VCD, dan DVD.

 Lantai 5 : Perpustakaan

 2.2. Gambaran Umum Lokasi di Luar Tapak [7]

 2.2.1. Karakteristik Bangunan
 a. Utara Tapak

Pada bagian utara tapak merupakan permukiman penduduk di jl. Gajah I. Pada
permukiman ini, rumah di dominasi oleh bentuk atap limasan.

 b. Selatan Tapak

        Pada  bagian  selatan  tapak merupakan pertokoan  yang  didominasi  dengan

bentuk bangunan kotak dan minimalis.
 c. Timur Tapak

                  Pada  bagian  timur  tapak  merupakan  permukiman  di  jalan  banteng  yang
sebagian besar atapnya menggunakan atap plana.

 d. Barat Tapak

Pada bagian barat  tapak merupakan ruko dan pertokoan yang didominasi  bentuk
kotak dan minimalis.

 2.2.2. Karakteristik Jalan dan Transportasi

Jl. Brigjen Sudiarto merupakan jalan arteri sekunder 2 arah yang dipisahkan dengan

pembatas jalan berupa trotoar pembatas jalan selebar ± 40cm. Setiap jalannya memiliki
lebar ± 10 m dan memiliki jalur untuk sepeda. 

 Tingkat kepadatan lalu lintas di jalan bagian Selatan yaitu Jl. Brigjen Sudiartosite  

tergolong ramai  dengan kendaraan yang melewati berupa mobil,  motor, bus kota,  bus
trans Semarang, angkot, dll. Kepadatan yang cukup tinggi dikarenakan juga tapak tepat
berada di persimpangan jalan.

 2.2.3. Karakteristik Iklim
Suhu di lokasi tapak cukup panas yaitu mencapai suhu tertinggi 32ºC pada pukul

12.00 WIB. Untuk kelembaban di lokasi tapak terbilang cukup tinggi apalagi saat malam
hari pukul 21.00 WIB yang mencapai 92%. Sedangkan untuk kecepatan angin tidak terlalu
kencang tapi berubah ubah arahnya.

       Pada  gambar  2.9.  merupakan  gambar yang  menunjukkan  posisi  matahari  pada
tapak bangunan dari terbit pukul 5:43 WIB sampai terbenam pukul 17.58

 2.2.4. Peraturan yang Berlaku

Menurut Rencana Detail Tata Ruang Kota Semarang, Jl. Brigjen Sudiarto termasuk
ke dalam wilayah BWK V dan merupakan jalan Arteri  Sekunder (AS) dengan GSB 29
meter. Ketentuan untuk pendidikan dengan KDB 60% dan KLB 2.4. Peruntukan lahan di

           Jl.  Brigjen  Sudiarto  ini  adalah  untuk  permukiman,  campuran perdagangan  dan  jasa,
perkantoran, fasilitas pendidikan dan kesehatan, fasilitas olahraga dan rekreasi, dan Pusat
Pelayanan Kota.

 2.2.5. Kondisi Topografi
Berdasarkan Peta Rencana Tata Wilayah Kota Semarang tahun 2011-2031, tapak

termasuk dalam kategori lereng I, dengan kemiringan 0-2%.
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Karena lokasi berada di lingkungan padat bangunan dan lalu lintas, maka vegetasi
yang terdapat di tapak hanya sebagian saja seperti pada tepi jalan dan di bagian sudut

tapak.

 2.2.6. Kondisi Kebencanaan

                Lokasi  tapak  termasuk  pada  daerah  Pandean  Lamper,  Kecamatan  Gayamsari.

     Kecamatan Gayamsari  merupakan  daerah rawan banjir di Kota  Semarang,  beberapa
kelurahan merupakan daerah yang waspada terhadap banjir.  Berdasarkan peta rawan

                bencana  Kecamatan  Gayamsari  Kota  Semarang,  Kelurahan  Pandean  Lamper  tidak

termasuk pada daerah rawan banjir, tetapi beberapa daerah dan tempat seperti  Sawah
Besar, Kaligawe, dan Tambakrejo. Daerah rawan banjir tidak akan mempengaruhi proses

  pekerjaan atau  aktivitas  di dalam museum dan galeri perfilman nantinya, tetapi akan

mempengaruhi pada pencapaian ke lokasi tapak, karena pengunjung yang nantinya akan
menuju ke lokasi tapak melalui daerah rawan banjir tersebut akan sedikit terhambat.

 2.2.7. Kondisi Tanah

    Tanah   merupakan   jenis   tanah  mediteran   alfisol.   Berdasarkan  United  States
Department of Agriculture, jenis tanah mediteran biasa disebut dengan tanah alfisol. Tanah

alfisol muncul pada kondisi lingkungan yang lembab. Di dalam pembentukan tanah alfisol,
curah hujan sekitar 500 hingga 1300 mm setiap tahunnya. Alfisol pada umumnya terdapat
di bawah jenis tanaman hutan dan karakteristik tanah yang akumulasinya lempung pada

horizon Bt, horizon E yang tipis, dapat menampung banyak air dan memiliki sifat asam.
Alfisol memiliki tekstur yang lempung dan bahan induknya terdiri dari kapur maka dari itu
permeabilitasnya lambat.

Jenis tanah mediteran ini adalah hasil dari proses pelapukan batuan sedimen dan
       batuan kapur  keras.  Warna tanah mediteran biasanya  diantara  merah  hingga  coklat.

Tanah mediteran biasa dijumpai  pada dasar-dasar  dolina dan merupakan tanah untuk
pertanian yang subur di daerah kapur dibandingkan jenis tanah kapur yang lain. 

 2.2.8. Fasilitas di Sekitar Tapak

              Selain  lokasi  tapak  yang strategis,  terdapat  beberapa fasilitas  di  sekitar  tapak.
Fasilitas yang ada di sekitar tapak misalnya adalah hotel. Di dekat lokasi tapak terdapat
berbagai hotel  dari hotel  bintang 2 hingga hotel bintang 5.  Hotel-hotel yang berada di

dekat lokasi tapak di antaranya adalah hotel Ciputra, hotel Louise Kienne, hotel Horizon,
hotel Haka, hotel Faustine, dan hotel Dalu. Di sekitar tapak juga terdapat fasilitas masjid,
yaitu masjid Nurussalam, masjid Subulus Salam, dan masjid Al Ikhsan.

Selain  hotel  dan masjid terdapat  fasilitas juga berupa pedestrian  dan halte  BRT.
Dengan adanya halte BRT di depan tapak, dapat memudahkan pengunjung museum dan
galeri perfilman nantinya ketika akan menggunakan transportasi umum, khususnya bus

Trans Semarang.

 2.3. Gambaran Umum Tapak
 2.3.1. Lokasi Tapak

  a. Lokasi : Jl.  Brigjen Sudiarto No. 132, Pandean Lamper, Gayamsari,
Kota Semarang, Jawa Tengah

  b. Batas Tapak : 

  Utara : Jl. Gajah I, Permukiman warga
  Selatan : Jl. Brigjen Sudiarto, Pertokoan

  Barat : Jl. Banteng I, Permukiman warga
  Timur : Jl. Gajah Raya, Pertokoan

  c. Luas Tapak : ± 28.845 m²

 2.3.2. Kebisingan Tapak

Gambar 2.15. Analisis Kebisingan
Sumber : Dokumentasi Pribadi, Aplikasi Sound Meter

        Pada  analisis  kebisingan  yang ditunjukkan di  gambar  2.39.  kebisingan terbesar

berada di bagian selatan tapak. Kebisingan diakhibatkan oleh ramainya lalu lintas di Jl.
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Brigjen Sudiarto yang dihasilkan oleh suara kendaraan bermotor yang berhenti di  traffic
light persimpangan jalan.

    Kebisingan  sangat  berpengaruh  terdahap  aktivitas  di  dalam  museum  dan galeri
          perfilman,  khususnya pada ruang audio  visual  dan bioskop mini  yang membutuhkan

ruangan yang sunyi dan kedap suara. Kebisingan terbesar adalah berada pukul 12.00 dan

pukul 16.00, dimana pada pukul ini jumlah kendaraan bermotor  di  Jl.  Brigjen Sudiarto
sangat padat.

2.3.3. Infrastruktur

Saluran kota dan PDAM terletak di bawah pedestrian, sehingga kondisi fisik sekitar

tapak menjadi lebih rapi dan tertata.  Pada saluran drainase, pengaliran air hujan dari jalan
ke selokan melalui lubang-lubang drainase di tepi trotoar  / pedestrian, sehingga air di
depan tapak dapat tersalurkan dengan baik.

BAB III

PEMROGRAMAN ARSITEKTUR

 3.1. Analisis Fungsi Bangunan

3.1.1. Kapasitas dan Karakteristik Pengguna
 Untuk   memperkirakan   jumlah   pengunjung   Museum  dan   Galeri   Perfilman   ini

dibutuhkan data kunjungan wisatawan museum Kota Semarang dari tahun 2015 hingga

tahun 2019. Berikut merupakan jumlah wisatawan museum di Kota Semarang :
              Dari  data  di  atas  akan  digunakan  sebagai  asumsi  menghitung  pengunjung

Museum dan Galeri Perfilman di Kota  Semarang. Peningkatan jumlah pengunjung per

tahun adalah :
2015 – 2016 = ((833.312 – 792.457) / 792.457) x 100% = -5,16 %

2016 – 2017 = ((792.457 – 812.276) / 812.276) x 100% = 2,44 %
2017 – 2018 = ((812.276 – 845.432) / 845.432) x 100% = 3,92 %

Dari perhitungan di atas maka jumlah rata-rata kenaikan pengunjung dari tahun

2015-2018 adalah (-5,16 + 2,44 + 3,92):3 = 1,2 %
  Dengan   mengetahui  rata-rata   persentase   peningkatan  jumlah   pengunjung

sebesar 1,2%, maka dapat dihitung jumlah pengunjung 20 tahun lagi dengan rumus :

Rumus : Px = Po (1+r)t 

Keterangan :

Px = Jumlah pengunjung tahun proyeksi
r = Kenaikan rata–rata per tahun

 Po = Jumlah pengunjung tahun dasar t = Tahun proyeksi

Perhitungan :
Px = Po (1+r)t

Px = 845.432 (1+0,012)20

Px = 845.432 x 1,27
Px = 1.073.699

                  Menurut  data  statistik  pariwisata,  Kota  Semarang  memiliki  5  wisata  museum.
    Sehingga 1/5 dari  jumlah wisatawan menjadi  perkiraan jumlah  wisatawan  yang akan

datang ke Museum dan Galeri Perfilman, yaitu dengan jumlah pengunjung 214.740 per
tahun di tahun 2038.

Asumsi pengunjung di 20 tahun ke depan yaitu tahun 2038 adalah 17.895/bulan dan

      589/hari.  Waktu  operasional  museum  setiap  hari  adalah 10 jam.  Diasumsikan setiap
pengunjung melihat pameran kurang lebih selama 3 jam dan ditambah 2 jam kegiatan
pendukung. Sehingga kurang lebih terdapat 295 pengunjung dalam satu periode setiap

harinya. Pengunjung museum dan galeri merupakan pengunjung dari segala umur dan
latar belakang, rombongan atau individu, dan wisatawan lokal maupun internasional.

3.1.2. Studi Pelaku dan Aktivitas

 3.1.2.1. Studi Aktivitas
A. Pengunjung

 B. PengelolaPola Aktivitas [9]
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Pola aktivitas merupakan urutan kegiatan bagi masing-masing pengguna museum
dan galeri di dalam bangunan. Pola aktivitas dibagi menjadi, Pola Aktivitas Pengunjung

Umum, Pola Aktivitas Pengunjung Khusus, Pola Aktivitas Pengunjung di Dalam Ruang
                   Pamer  Museum,  Pola  Aktivitas  Pengunjung  di  Dalam  Ruang  Galeri,  Pola  Aktivitas

Pengunjung Khusus (Pengisi dan Menghadiri Acara), Pola Aktivitas Staff / Karyawan, Pola

             Aktivitas  Perawatan Benda  Koleksi  /  Kurasi,  dan  Pola  Aktivitas  Persiapan  Pameran
Temporer.

 3.1.2.2. Studi Kebutuhan Ruang
 3.1.2.3. Studi Persyaratan Ruang

 3.1.3. Luasan Ruang Dalam [10]

Untuk menentukan dasar perhitungan besaran ruang, serta kapasitas ruang yang
dibutuhkan pada proyek Museum dan Galeri Perfilman ini berdasarkan pada :

  ASS : Asumsi berdasarkan studi analisis

  HDI : Human Dimension & Interior Spaces
  NAD : Neufert Architect Data
  TSS : Time Saver Standart

 3.1.4. Sifat Ruang
 3.2. Analisis Tapak

 3.2.1. Jenis Ruang Luar

 A. Luas Lahan Parkir
 Analisis Jumlah Pengelola

  - Jumlah pengelola : 74 orang

  - Pengguna mobil (20%) : 15 orang
Lp = Jumlah kendaraan x Luas parkir mobil
Lp = 15 x 15m2

Lp = 225m2

  - Pengguna motor (60%) : 45 orang

Lp = Jumlah kendaraan x Luas parkir motor
Lp = 45 x 2m2

Lp = 90m2

  - Pengguna kendaraan umum (20%) : 15 orang
 - Luas total kebutuhan parkir pengelola :

Total = Lp mobil + Lp motor + sirkulasi 100%

Total = 225m  + 90m  + sirkulasi 100%2 2

Total = 630m2

 Analisis Jumlah Pengunjung

  - Jumlah pengunjung : 589 pengunjung
  - Pengguna mobil (60%) : 354 pengunjung. Diasumsikan 1 mobil = 4 orang. Jumlah 

mobil 354 : 4 = 89 Mobil

Lp = Jumlah kendaraan x Luas parkir mobil
Lp = 89 x 15m2

Lp = 1.335m2

  - Pengguna motor (40%) : 236 pengunjung. Diasumsikan 1 motor = 2 orang. Jumlah 
motor 236 : 2 = 118 Motor
Lp = Jumlah kendaraan x Luas parkir motor

Lp = 118 x 2m2

Lp = 236 m2

 - Pengguna bus pariwisata
Lp = Jumlah kendaraan x Luas parkir bus
Lp = 2 x 48m2

Lp = 96m2

 - Luas total kebutuhan parkir pengunjung :
Total = Lp mobil + Lp motor + Lp bus + sirkulasi 100%

Total = 1.335 m  + 236 m  + 96 m  + sirkulasi 100%2 2 2

Total = 3.334 m2

 B. Dimensi Ruang Luar [11]

 Area Rekreasi Galeri : Total = 6.909,3 m2

 Taman Bermain : Total = 114.549 m²

 Plaza : Total = 1600 m2

 3.2.2. Zonasi Ruang Luar

 3.2.3. Luas Lahan
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 Luas Dasar Bangunan = Luas Bangunan : KLB
 Luas Dasar Bangunan = 4.034,62 m  : 2,42

 Luas Dasar Bangunan = 1.681,09 m2

Keb. Luas Lahan = LDB+Total parkir+Galeri+Taman bermain+Plaza

= 1.681,09m  + (630m  + 3.334m ) + 6.909,3m  + 114.549m² + 1600m2 2 2 2 2

= 14.268,94 m2

 3.3. Analisis Lingkungan Buatan
 3.3.1. Analisis Bangunan Sekitar

 3.3.2. Analisis Transportasi dan Utilitas Kota
 3.3.2.1. Analisis Transportasi
 3.3.2.2. Utilitas Kota

Pada gambar  3.2.  menunjukkan titik jaringan listrik, PDAM, dan saluran air kota.
Pada tiang listrik  nomor  1  merupakan listrik yang memiliki  trafo,  sehingga tiang listrik
berperan sebagai penyalur energi listrik tegangan rendah hingga tinggi dari jaringan listrik

kota ke listrik tapak nantinya, sehingga tapak sudah memiliki sumber penyaluran listrik
dari kota.

Untuk sistem penyaluran kota, saluran drainase menggunakan sistem drainase di

           bawah   tanah.  Air  akan   mengalir   melalui   lubang-lubang   pada   tepi   trotar.  Dengan
menggunakan sistem drainase di bawah tanah, maka kondisi fisik jalan di sekitar tapak
terlihat lebih rapi.

 3.3.3. Analisis Vegetasi
 1. Glodokan Tiang

Tanaman   glodokan   tiang   sangat   efektif   dalam   mengurangi   polusi   kota,

mengingat jalan di depan tapak merupakan jalan padat akan lalu  lintas. Akar dari
glodokan tiang pun tidak menjalar  sehingga tidak akan merusak kondisi fisik jalan

nantinya. 

2. Mahoni
Mahoni sangat berperan baik sebagai peneduh dan perindang di sekitar lokasi

tapak. Tanaman ini ada yang sudah mencapai sekitar 8m tetapi juga ada yang masih
setingga kurang lebih 2m. 

 3.4. Analisis Lingkungan Alami

 3.4.1. Analisis Klimatik
Gambar 3.5. merupakan gambar yang menunjukan suhu dan kelembaban di lokasi

tapak yang akan dibangun museum dan galeri perfilman nantinya. Suhu dan kelembaban

sangat berpengaruh dalam merancang ruangan di dalam museum dan galeri perfilman,
  khususnya   ruang   penyimpanan   rol  film   dimana   suhu   dan   kelembaban   di   ruang

penyimpanan ro film harus stabil dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan agar

kondisi rol film selalu dalam keadaan baik dan tidak rusak.
Suhu di lokasi tapak cukup panas yaitu mencapai suhu tertinggi 32ºC pada pukul

12.00 WIB. Untuk kelembaban di lokasi tapak terbilang cukup tinggi apalagi saat malam

hari pukul 21.00 WIB yang mencapai 92%. Sedangkan untuk kecepatan angin tidak terlalu
kencang tapi berubah ubah arahnya.

 3.4.2. Analisis Matahari

Pada gambar  3.6.  merupakan gambar  yang menunjukkan posisi  matahari  pada tapak
bangunan dari terbit pukul 5:43 WIB sampai terbenam pukul 17.58. Analisis matahari ini

     berguna untuk  menentukan  zona ruang dan  ketinggian  bangunan  nantinya,  sehingga
fungsi pencahayaan matahari dapat dimanfaatkan secara maksimal.

BAB IV

PENELUSURAN MASALAH

 4.1. Analisis Masalah

 4.1.1. Masalah Fungsi Bangunan dengan Aspek Pengguna
Pengunjung yang menjadi sasaran bagi bangunan Museum dan Galeri Perfilman ini

adalah masyarakat dari segala generasi dari yang muda hingga yang tua. Selain menjadi

                  tempat  edukatif  tentang  sejarah  dan  perkembangan  perfilman,  Museum  dan  Galeri
Perfilman nantinya dapat menjadi tempat yang rekreatif juga tanpa menghilangkan fungsi
sebagai kegiatan koleksi, observasi, dan preservasi di dalam museum tersebut.
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 A. Sudut Pandang Masyarakat Terhadap Museum

Di negara-negara maju, kesadaran akan pentingnya museum sebagai wahana yang

memiliki peranan strategis terhadap penguatan identitas masyarakat termasuk masyarakat
                  sekitarnya  tidak  diragukan  lagi.  Kepedulian  akan  identitas  masyarakat  atau  bangsa

terhadap perkembangan budaya beserta lingkungannya tercermin dari banyaknya minat

masyarakat negara maju untuk mengunjungi  museum. Tentunya kondisi  tersebut  tidak
lepas dari peran para ahli kebudayaan yang meletakkan museum selain sebagai bagian

dari pranata sosial, juga sebagai wahana untuk memberikan gambaran dan pendidikan
perkembangan alam dan budaya manusia kepada komunitas dan publik (Ambrose dan
Crispin, 1993). 

Bagi masyarakat Indonesia, museum hingga saat ini masih selalu dikaitkan dengan
              benda-benda  kuno  dan  antik.  Banyak  yang memaknai  kata  “dimuseumkan”  sebagai

sebuah benda yang tidak berguna lagi tetapi sayang untuk dibuang. Sumadio, 1996/1997:

15, mengatakan bahwa pandangan museum sebagai tempat penyimpanan benda-benda
        kuno  merupakan  paradigma lama atau  disebut  juga    Gambarantraditional  museums.

museum yang demikian terbentuk karena pada awalnya terbentuk museum hanya sebagai

tempat penyimpanan serta perawatan kolesi benda-benda kuno dengan tujuan utamanya
untuk pelestarian. 

             Dari  uraian  tersebut  di  atas  maka  dapat  disarikan  bahwa  persepsi  masyarakat

terhadap museum antara lain :

 1. Persepsi masyarakat terhadap museum yang berkembang saat ini umumnya adalah:

 a. Museum tidak lebih dari gudang tempat penyimpanan barang tua 

 b. Museum adalah kotor, tidak nyaman dan menyeramkan

 c. Museum adalah sarang bersemayamnya kekuatan supranatural.

 d. Museum bukan sebagai tempat untuk mengenal dan memahami budaya  tetapi

hanya sebagai kantor tempat menyimpan benda bersejarah saja

 e. Museum tidak memberikan manfaat bagi kehidupan sosial budaya, ekonomis

dan politis

 2. Makna dan manfaat museum bagi masyarakat

      Museum  memudahkan  masyarakat  memperoleh  pembelajaran yang  terbaik

dari peradaban masa lalu sebagai bekal yang berharga dalam menapaki kehidupan
di masa kini dan masa depan. 

 3. Keinginan masyarakat terhadap museum:

 a. Dapat memberikan gambaran yang merefleksikan proses sejarah yang dicapai
oleh suatu komunitas

 b. Dapat menjadi sarana edukasi sekaligus hiburan yang nyaman 

 c. Dapat menjaga dan menyampaikan hubungan benang merah memori kolektif
     antara   masa   lalu   dan   masa  sekarang   untuk   kepentingan  masa   depan

komunitas

 d. Dapat meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat sekitar serta memperkuat
hubungan antar komunitas 

 e. Dapat berkontribusi sebagai daya tarik atau atraksi otentik yang sangat terkait

dengan warisan budaya, dan dapat memotivasi masyarakat datang ke museum
            untuk  mempelajari,  mengapresiasi  dan  memahami  pengalaman  yang

disampaikan melalui asset warisan budaya sebagai koleksi museum

 B. Museum Sebagai Wisata Edukasi dengan Story Line yang Jelas
Storyline merupakan alur cerita atau sistematika pameran mengenai apa saja yang

nantinya dipamerkan pada museum tersebut.  Storyline untuk  penataan pameran tetap
pada museum di Indonesia adalah alam, manusia, aktivitas, keluarga, seni, religi,  dan
sejarah (Direktorat Permuseuman, 1998 : 11-2).

Pada Museum Perfilman nantinya, penataan pola ruang satu dengan yang lainnya
merupakan hal yang perlu diperhatikan agar memiliki story line yang jelas. Pengunjung
diajak mengikuti story line atau alur cerita dari awal masuk hingga akhir yang bercerita

tentang perkembangan perfilman dari  dulu  hingga sekarang.  Sehingga pesan edukasi
tentang perfilman akan dapat disampaikan dengan efektif kepada pengunjung.

 C. Kenyamanan Ruang bagi Pengunjung

Faktor utama yang harus diperhatikan dalam merancang sebuah museum adalah
          kenyamanan  ruang  bagi  pengunjung  museum. Terkadang  dalam  merancang  sebuah

              museum  sering  melupakan  atau  mengesampingkan  kenyamanan  ruang  untuk
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mendapatkan bentuk yang indah dan futuristik, padahal kualitas museum dinilai dengan
seberapa nyaman dan tertariknya pengunjung untuk mengunjungi dan menikmati sajian di

dalam museum.
             Faktor-faktor  kenyamanan  atau  kualitas   ruang   yang  perlu  diperhatikan  dalam

merancang museum diantaranya adalah :

 1. Kenyamanan Spasial
                Kenyamanan  spasial  yang  dimaksudkan  di  museum  dan  galeri  perfilman

                nantinya  adalah  bagaimana  menentukan  jarak  dan  sudut  pandang  pengunjung
terhadap obyek koleksi  museum serta  sirkulasi yang nyaman dan leluasa ketika
berpindah dari ruang satu ke ruang yang lainnya.

 2. Kenyamanan Visual
   Kenyamanan visual  pada museum dan galeri  ditentukan oleh besarnya lux

         pada  pencahayaan  di  dalam  ruang.   Pencahayaan  dapat  dilakukan  dengan

menggunakan alami maupun buatan melalui pemilihan jenis lampu.  Kenyamanan
visual ini  akan berpengaruh ketika pengunjung berada di dalam ruang, sehingga
dapat beraktivitas dengan nyaman. 

 3. Kenyamanan Thermal
        Mengingat  Kota  Semarang  beriklim tropis,  maka  suhu  dan  kelembaban  di

dalam ruang museum harus diperhatikan agar pengunjung nyaman saat beraktivitas

di dalam ruang museum.
 D. Kualitas Ruang Penyimpanan Benda Koleksi

Selain faktor keamanan dan kenyamanan ruang yang dikhususkan bagi pengguna

bangunan, benda koleksi yang berada di dalam museum dan galeri perfilman juga tidak
                boleh  diabaikan  di  dalam  perawatan  dan  penyimpanannya.  Faktor-faktor  yang

                mempengaruhi  dalam  merancang  sebuah  ruang  penyimpanan  barang  koleksi  harus

diperhatikan dan berpedoman pada Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2000. Salah satu barang koleksi yang sangat rentan terhadap kerusakan

adalah rol film seluloid, dimana suhu dan kelembaban untuk menyimpan benda ini harus
                      stabil  dan  terjaga  selama  24  jam.  Sehingga  permasalahan  yang  muncul  di  dalam

bangunan museum dan galeri perfilman ini adalah kenyamanan ruang bagi pengunjung

serta kualitas ruang dalam penyimpanan barang koleksi.
4.1.2. Masalah Fungsi Bangunan dengan Tapak

 A. Pemilihan Struktur Bangunan Terhadap Kondisi Tanah

 Berdasarkan data  BPS Kota Semarang tahun 2009, jenis tanah pada tapak yang
                  akan  dibangun  museum  dan  galeri  perfilman  nantinya  merupakan  tanah  Mediteran.

    Menurut  ,  tanah  mediteran  merupakan  tanahUnited  States  Department  of  Agriculture

alfisol. Sifat alfisol adalah mampu menyediakan dan menampung banyak air dan bersifat
asam. Alfisol mempuyai tekstur lempung dan bahan induknya terdiri atas kapur sehingga

            permeabilitasnya  lambat.  Tanah  mediteran  merupakan  hasil  pelapukan  batuan  kapur

keras dan batuan sedimen. Warna tanah ini berkisar antara merah sampai kecoklatan. 
       Pemilihan  struktur  pondasi  utama bangunan harus  menggunakan  pondasi  yang

dapat mencapai struktur tanah yang keras, agar mengantisipasi terjadinya pergeseran /

pergerakkan tanah.
 B. Pemilihan Material Bangunan

                Lokasi  tapak  berada   pada  lingkungan  padat  lalu   lintas,  sehingga  kebisingan

merupakan permasalahan utama yang perlu diperhatikan. Kebisingan yang diakhibatkan
dari padatnya lalu lintas akan mempengaruhi aktivitas di dalam museum, terutama pada

ruang yang berhubungan langsung terhadap sistem suara /  audio seperti  ruang audio
visual dan bioksop mini. Pemilihan material bangunan nantinya harus dapat mengabsorbsi

                        suara  dari  luar,  sehingga  di  dalam  ruang  museum  dan  galeri  dapat  terhindar  dari

kebisingan di luar bangunan.
4.1.3. Masalah Fungsi Bangunan dengan Lingkungan di Luar Tapak

A. Klimatologi

 Sebagai  bagian dari  Indonesia,  Kota Semarang  memiliki  iklim tropis,  dengan ciri
                    suhu  udara,  intensitas  cahaya  matahari,  kelembaban  udara,  serta  curah  hujan  dan

pergerakan angin yang tinggi.  Kondisi iklim semacam ini tidak  sesuai  dengan standar

kenyamanan, sehingga bangunan harus dapat menjadi jembatan antara keadaan iklim
      luar  bangunan dengan standar  kenyamanan  dalam  ruang  yang  berusaha  dihadirkan.

          Selain  dengan   menggunakan  penghawaan   buatan,  penghawaan  alami   di   dalam

                  perancangan  Museum  dan  Galeri  Perfilman  ini  harus  diperhatikan  sehingga  dapat
menciptakan bangunan yang ramah lingkungan / .Green Building

Dari kedua poin tersebut, maka bangunan dari Museum dan Galeri Perfilman, perlu

menerapkan beberapa gaya arsitektur tropis untuk memaksimalkan kondisi tropis yang
berguna bagi kenyamanan ruang di dalam. Cara memaksimalkan suhu tropis pada tapak
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dapat dengan cara pemilihan bentuk atap dan bukaan sebagai sirkulasi udara tetapi tetap
sesuai standar yang telah ditetapkan bagi museum.

 B. Potensi dan Kendala Tapak
       Potensi  pada tapak  adalah tapak berada pada posisi  yang mudah diakses  dan

berada di dekat tengah kota. Di sekitar tapak juga terdapat hotel bintang 3 hingga bintang

5. Selain itu, tapak berada di dekat gerbang tol Gayamsari,  sehingga para pengunjung
yang akan menghadiri acara  ke museum dan galeri perfilman nantinya dapat memiliki

akses lebih cepat dengan melewati tol. Bangunan di sekitar tapak merupakan bangunan 1
      sampai  2  lantai,  sehingga bangunan museum dan galeri  perfilman nanti dapat  lebih

terlihat.

Kendala pada tapak adalah ketika musim hujan, bila terjadi hujan yang lebat maka jl.
Majapahit rawan akan banjir, sehingga saat jl. Majapahit banjir akan terjadi kemacetan di
jl. Brigjen Sudiarto.

 4.2. Masalah-Masalah yang Muncul
          Berdasarkan  uraian  di   atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  poin-poin  utama  dari

                 permasalahan  desain  dari  Museum  dan  Galeri  Perfilman  di  Kota  Semarang  adalah

sebagai berikut:
 4.2.1. Paradigma / Sudut Pandang Masyarakat Terhadap Museum

Dalam merancang bangunan Museum dan Galeri Perfilman ini harus menerapkan

sebuah konsep yang baru agar sudut pandang masyarakat terhadap museum yang lama
dan membosankan dapat menjadi sebuah tempat yang menarik untuk dikunjungi.

 4.2.2. Alur Ruang dengan Story Line

Dalam penataan ruang di dalam Museum Perfilman harus memiliki story line yang
         jelas,  agar  cerita  yang  ingin  disampaikan  melalui  museum perfilman  nantinya  dapat

tersampaikan dengan baik kepada pengunjung.

 4.2.3. Kenyamanan Ruang Museum dan Galeri Perfilman
        Kenyamanan  menjadi  faktor  penting  di dalam  merancang  sebuah  Museum  dan

        Galeri  Perfilman,  di  antaranya adalah kenyamanan  spasial,  kenyamanan  visual,  dan
kenyamanan thermal.

 4.2.4. Sistem Konstruksi

Sistem konstruksi  akan ditentukan berdasarkan jenis tanah dan banyaknya lantai
            bangunan   serta   fungsi   bangunan  itu   sendiri.   Konstruksi   pondasi  yang   baik   akan

mempengaruhi kualitas Museum dan Galeri Perfilman nantinya.

 4.2.5. Pemilihan Material
Pemilihan material seperti  dinding,  lantai, hingga penutup atap harus disesuaikan

dengan fungsi dan penyelesaian masalah terhadap kondisi di sekitar tapak.

 4.3. Pernyataan Masalah
Pernyataan masalah dari projek ini adalah sebagai berikut:
 Bagaimana merancang sebuah museum perfilman yang menarik  sehingga dapat

mengubah pandangan masyarakat terhadap citra museum?
   Bagaimana merancang  sebuah museum perfilman  yang memiliki   yangstory line

             jelas  tentang sejarah  perkembangan  film  dunia  tetapi  tidak  monoton  dan  tetap

       memiliki  kesan  edukatif,  rekreatif,  dan  persuasif   sehingga   dapat  beradaptasi
terhadap perkembangan jaman?

 Bagaimana menciptakan museum dan galeri perfilman yang aman dan nyaman bagi

pengunjung?

BAB V

KAJIAN TEORITIK

 5.1. Landasan Teori Sudut Pandang dan Tata Ruang
 5.1.1. Paradigma New Museology

Di era  jaman sekarang ini terdapat sebuah paradigma museum baru yang biasa

dikenal dengan nama  New Museology. New Museology merupakan perkembangan dari
  museum tradisional.   Di dalam paradigma  ini,  fungsi  museum  samanew museology  

    seperti  dengan pandangan  ,  tetapi  terdapat  faktor partisipasi  daritraditional  museums

masyarakat dan evaluasi museum. Pada Doclous (1986) dalam (PCBM, 2018), meneliti
unsur-unsur apa saja yang penting pada museum di dalam paradigma new museology
yaitu koleksi,  konservasi, penelitian, pameran, dan pendidikan serta melalui  partisipasi

pengunjung di dalam museum. Peran aktif serta partisipasi pengunjung museum sangat
penting di dalam paradigma , sehingga pengunjung museum bukan hanyanew museology
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sebagai pemilik kebudayaan saja tetapi sekaligus menjadi peran di dalam karya yang ada
di museum. Ingatan kolektif, pelajaran sosial, dan kreatifitas menggantikan konsep yang

pada awalnya pengunjung museum yang monoton dan hanya bertujuan untuk meneliti.
Maka dari itu perlu diitambah dengan partisipasi dan keterlibatan langsung pengunjung
sehingga pengunjung museum berperan aktif di dalam kegiatan museum.

Di Indonesia ini, konsep  belum banyak diterapkan pada museum-new museology 
museum di Indonesia dikarenakan citra museum dalam masyarakat  terhadap museum

                    adalah  sebagai  gudang  barang.  Di  dalam  mendirikan  museum  di  Indonesia  masih
              menggunakan  pandangan  museum  tradisional.  Dalam  mendirikan  museum  biasanya

          hanya  berpikir  untuk  mendirikannya   saja,  kurang  mempertimbangkan  bagaimana

     keberlangsungan hidup museum itu  sendiri.  Di  Indonesia  ketentuan tentang museum
                  diatur  dalam  Surat  Keputusan  Menteri  Kebudayaan  dan  Pariwisata  No  KM

33/PL.303/MKP/2004. Dalam KepMen tersebut terdapat 8 bab yang terdiri  dari 32 pasal

yang mengatur mengenai museum. 
     Andrea  Hauenschild  (1988:10-11)  dalam  (PCBM,  2018)  menjelaskan  perbedaan

mengenai dan ada lima, yaitu :traditional museum new museum / new museology 

 5.1.2. Arsitektur Kontemporer

Pandangan masyarakat terhadap museum adalah sebagai tempat yang kotor, tidak
nyaman dan menyeramkan. Untuk mengubah persepsi / pandangan masyarakat terhadap
museum serta mendukung konsep di atas, maka digunakan penekanannew museology 

desain Arsitektur Kontemporer.
Arsitektur kontemporer merupakan suatu bentuk karya arsitektur yang sedang terjadi

di masa sekarang. Arsitektur kontemporer  telah diakui sebagai salah satu  pendekatan

                dalam  merancang  secara  internasional  sehingga  banyak  ahli  yang  mengemukakan
      pendapat  mengenai  definisi  dari  arsitektur  kontemporer,  di  antaranya sebagai  berikut

dalam Kusuma, D (2018) : 
 1. Konneman, World of Contemporary Architecture XX

              Arsitektur  Kontemporer  merupakan  sebuah  gaya  arsitektur  yang  berfungsi

     untuk  mendemonstrasikan sebuah kualitas  tertentu  terutama dari  segi kemajuan
      teknologi  serta   kebebasan   di   dalam   mengekspresikan   suatu  gaya  arsitektur.

                Arsitektur  kontemporer  berusaha  menghasilkan  suatu  kondisi  yang  nyata  dan

terpisah dari suatu komunitas yang tidak seragam.
 2. L. Hilberseimer, Contemporary Architects 2 (1964)

Arsitektur Kontemporer merupakan suatu aliran arsitektur pada jamannya yang

bercirikan pada kebebasan ekspresi, keinginan untuk menciptakan sesuatu hal yang
                    beda,  dan  merupakan  suatu  aliran  baru  serta  kombinasi  dari  beberapa  aliran

arsitektur. Arsitektur kontemporer AR 2211 | Teori Desain Arsitektur 2 muncul mulai

pada tahun 1789 tetapi baru berkembang saat abad 20 dan 21 setelah perang dunia.
Arsitektur Kontemporer memiliki ciri dan prinsip. Berikut merupakan prinsip Arsitektur

Kontemporer menurut Ogin Schirmbeck dalam Kusuma, D (2018) :

 1. Bangunan yang kokoh
 2. Gubahan ekspresif serta dinamis
 3. Memiliki kesan konsep ruang yang terbuka

 4. Ruangan menyatu dengan ruang luar sehingga tercipta harmonisasi
 5. Memiliki fasad bangunan yang transparan

 6. Kenyamanan yang hakiki
 7. Eksplorasi elemen lansekap area yang berstruktur

 5.1.3. Tata Pameran yang Menarik

Ada studi di Inggris (Serrell,  1996: 46 dalam Permuseuman, D (1997)) mengenai
kesan pengunjung tentang kualitas penataan pameran yang menarik dan menimbulkan
beberapa kesan, di antaranya :

1. Menciptakan kesan hidup pada benda yang dipamerkan
2. Dapat memberikan pesan secara cepat kepada pengunjung
3. Pengunjung terus menikmati pameran hingga lupa waktu

4. Menimbulkan sifat emosional bagi pengunjung
5. Dapat menyampaikan informasi secara jelas kepada pengunjung
6. Dapat menjelaskan apa yang harus dilakukan dan memulainya 

7. Layak untuk diingat
8. Menciptakan pengalaman yang menggunakan seluruh panca indra
9. Pengunjung diarahkan untuk menemukan sesuatu
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10. Menjadikan pengalaman pribadi yang baru
    11. Memberikan banyak waktu untuk  penelitian  dan penyelidikan (Serrell,  ibid:  46-47

dalam Permuseuman, D (1997)).
Kevin Moore (1997) dalam Permuseuman, D (1997), memberikan konsep dalam tata

     pameran yaitu,  3R  (real  people,  real  places,  dan  real  things).  Sebagai  contoh untuk

menggambarkan Perang Sipil Amerika, pameran dilaksanakan di tempat pertempuran itu
terjadi. Para staf museum memakai dandanan yang dipakai pada masa itu, memberikan

bacaan yang dramatik, menceritakan pertempuran pada masa itu, mendemonstrasikan
memasak dan aktivitas pada masa itu, dan menampilkan kembali pertunjukkan musik dari

                  masa  itu.  Yang  terjadi  kemudian  adalah,  pengunjung  merasakan  kembali  suasana

pertempuran dan suasana kehidupan masa itu.
 5.1.4. Prinsip Penyajian Koleksi
 A. Faktor Alur Cerita

Sistematika atau alur cerita sangat diperlukan dalam penyajian koleksi cerita yang
utuh dari koleksi yang disajikan, dapat dilihat dari awal pintu masuk sampai pintu keluar
ruang pameran.

 Informasi yang diberikan merupakan informasi dari semua aspek
 Alam, manusia, unsur sosial budaya, teknologi, dan sejarahnya
 Museum merupakan cermin dari manusia dimana museum tersebut berada

 Museum mempunyai fungsi edukatif, penyajian koleksi harus disajidkan dengan rasa
tanggung jawab

 B. Faktor Koleksi

Koleksi yang mendukung cerita yang disajikan agar sajian koleksi terlihat hubungan
       dan  keterkaitan  yang jelas  antara  isi  materi  pameran  dengan  koleksi  museum yang

disajikan.

                • Cerita  yang  disajikan  mempunyai  konsepsi  yang  detail  atau  sistematis,  hal  ini
dimaksudkan agar detail konsep ini menjelaskan dengan pasti semua koleksi yang

diperlukan dalam menunjang jalannya cerita pameran.
 • Pengadaan koleksi baru harus dapat mendukung cerita yang akan disajikan.

 C. Faktor Sarana dan Biaya

Untuk menyajikan cerita dimuseum kita memerlukan sarana dasar berupa bangunan
lengkap dengan ruang pamerannya, vitrin, panil dengan tata lingkungan dan pertamanan
yang menarik, maupun sarana penunjang lainnya seperti  foto penunjang,  labeling tata

lampu, tata warna.
 D. Metode dan Teknik Penyajian Koleksi

Dalam hal penataan dalam museum harus memenuhi standard tertentu dari teknik

penyajian ini terutama yang meliputi ukuran minimal dari vitrin, tata cahaya, tata warna,
tata Letak, tata pengamanan, tata suara, labeling dan foto-foto penunjang.

  • Metode Pendekatan Intelektual,  merupakan metode dengan menyajikan  koleksi

museum dengan cara menyampaikan informasi mengenai kegunaan, arti, dan fungsi
benda koleksi museum

          • Metode  Pendekatan  Romantik,  merupakan  metode dengan  menyajikan benda

koleksi museum yang menciptakan suatu suasana yang berhubungan dengan benda
yang dipamerkan.

• Metode Pendekatan Estetik, merupakan metode dengan menyajikan benda koleksi

museum yang  memiliki nilai artistik yang terdapat pada benda koleksi museum.
           • Metode  Pendekatan  Simbolik,  merupakan metode  dengan  menyajikan benda

             koleksi  museum  yang memiliki  simbol  tertentu  yang   digunakan   untuk  media
interpretasi bagi pengunjung.

• Metode Pendekatan Kontemplatif, merupakan metode dengan menyajikan koleksi

pameran museum yang berguna menciptakan imajinasi pengunjung terhadap koleksi
yang dipamerkan.

• Metode Pendekatan Interaktif,  merupakan metode dengan menyajikan koleksi di

dalam museum agar pengunjung dapat berinteraksi secara langsung dengan koleksi
yang dipamerkan. Dalam penyajian ini dapat menggunakan teknologi informasi.

 E. Prinsip Penyajian Koleksi

         • Teknik  Konvensional,  merupakan teknik  dengan  menyajikan  koleksi pameran
secara langsung, apa adanya, dan biasanya bisa secara langsung dinikmati dengan
panca indera, contohnya relief, patung, diorama dam sebagainya.

• Teknik Media Cetak,  merupakan teknik  dengan menyajikan koleksi museum yang
     direkam melalui  media  cetak,  dapat  kertas  ataupun  berupa  mikrofilm.  Di  dalam

teknik ini biasa digunakan sebagai koleksi yang berharga atau beresiko hilang dan

rusak yang dipamerkan secara langsung.
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              • Teknik  Audiovisual,  merupakan  teknik  menyajikan  koleksi  museum  yang  bisa
dinikmati lewat pertunjukan audio visual pada layar yang telah disediakan.

              • Teknik  Simulasi,  merupakan  teknik  menyajikan  koleksi  yang  menggabungkan
  perkembangan  teknologi  yang dirancang  dengan  teknologi  elektronika,  sehingga

pengunjung bisa berperan langsung terhadap benda-benda yang dipamerkan secara

hidup atau langsung.
 5.2. Landasan Teori Kualitas Bangunan

 5.2.1. Kenyamanan Ruang
Faktor kenyamanan di dalam perancangan ruang pamer perlu diperhatikan karena

  bisa mempengaruhi ruang gerak, inovasi, kebebasan berpikir, dan   / suasana hatimood

bagi pengunjung museum. Kenyamanan adalah suatu kondisi di saat kebutuhan dasar
                    manusia  yang  bersifat  individual  dan  holistik  sudah  terpenuhi  dengan  baik.  Aspek

kenyamanan di suatu ruang tersebut bisa dikelompokkan seperti berikut dalam (Neufert,

1992) : 

 A. Kenyamanan Spasial
Ruang pamer  yang dapat dilihat  dan dinikmati  dengan nyaman oleh pengunjung

 tentunya   harus   sesuai   dengan   ergonomi   manusia.   Prisip   dari  ergonomic   adalah
penyesuaian pekerjaan dengan kemampuan dan keterbatasan yang dimiliki oleh manusia,
yang disini berkaitan dengan pengunjung.

Berikut merupakan jarak pandang terhadap suatu objek diadaptasi dari buku Data
Arsitek jilid 2 yang disesuaikan dengan antropometri manusia saat melihat benda pameran
:

        Jarak  pandangan  penyajian  koleksi  dengan pengunjung  perlu  diperhatikan  agar
objek dapat dilihat secara menyeluruh sehingga dapat dengan nyaman menikmati objek.

 B. Kenyamanan Visual

 Pencahayaan Alami
Pencahayaan alami  yang masuk ke dalam ruangan dipengaruhi  2  faktor  penting

       yaitu  desain  bukaan (ukuran dan  jumlah)  dan  sistem  kerjanya pada bangunan serta
kondisi permukaan ruangan (warna dan tekstur).

Pencahayaan alami berdasarkan sifatnya ada 2, yaitu :

 - Pencahayaan langsung (Berasal dari atap, jendela, genteng kaca, dll)
 - Pencahayaan tidak langsung (Berasal dari permainan bidang kaca dll)

Pencahayaan alami pada bangunan dapat diperolah dari atas (lubang atap) dan dari

samping (lubang dinding).  Pelubangan cahaya khususnya dari  atap sangat  bervariasi,
tergantung fungsi bangunan yang ada. Sedangkan cahaya dari samping melalui lubang
dinding sering tidak optimal karena memiliki keterbatasan jangkauan.

 Pencahayaan Buatan
      Pencahayaan  buatan berfungsi  untuk  menciptakan suasana tertentu pada suatu

         ruang,   sebagai   pengarah   sirkulasi,   sebagai   penerangan  bagi  pengunjung  maupun

pengelola, dan dapat menambah nilai estetika pada benda yang diekspose.
Lampu dibagi menjadi 4 macam, yaitu :

 - Lampu Pijar

              Lampu  pijar  adalah  lampu  yang   sistem  operasi  dan  efisiensinya   dalam
mengubah energi listrik menjadi cahaya tinggi.

 - Lampu Fluroresensi

Lampu fluroresensi sering dikenal dengan lampu TL (Tulbular Lamp) atau lebih
  dikenal dengan lampu   Lampu tipe  ini  merupakan lampu hemat  energi  danneon.

tahan lama dibandingkan dengan lampu pijar.
 - Lampu Halogen

                Lampu  Halogen  sering  digunakan  untuk  teknik  pencahayaan  interior  dan

display, dan juga dapat digunakan untuk lampu sorot.
 - Lampu Tekanan Tinggi

 Lampu ini  mempunyai  kualitas  cahaya yang tinggi,  tahan  lama dan sangat

efisien. Lampu ini terdiri dari dua macam yaitu lampu  dan tekanan tinggimetal halide
sodium. 

Di dalam fungsi distribusi cahaya dikenal beberapa istilah pencahayaan, antara lain :

 - Pencahayaan Umum ( )General Lighting
 - Pencahayaan Setempat ( )Local Lighting
 - Pencahayaan Aksen ( )Accent Lighting
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 - Pencahayaan Gabungan ( )Ambient Lighting

5.2.2.  Sistem Struktur Pondasi dan Material Bangunan
 A. Struktur Pondasi

               Berdasarkan  Bowles  (1992:1)  dalam  (Suskiyanto,  2010),  pondasi  adalah  suatu

konstruksi yang menahan beban dari atas lalu setelah itu diteruskan ke tanah atau batuan
yang ada di sekitarnya. Maka dari itu, untuk hal ini bisa dikatakan jika pondasi itu adalah

                  sebagian  dari  sebuah  konstruksi  bangunan  yang  memiliki  bidang  hubungan  secara
langsung dengan dasar tanah keras yang terdapat di bawahnya. 

                  Pemilihan  jenis  pondasi  harus  sesuai  dengan  jenis/keadaan  tanah,  antara  lain

adalah :
 a. Pondasi dalam Deposit / Endapan Pasir

Pondasi di daerah berpasir bisa terdiri  dari pondasi  rakit,  telapak sebar dan

         pondasi  tiang  pancang  yang tergantung oleh  kerapatannya,  tebalnya dan biaya
pemadatan endapannya, dan beban bangunannya.

 b. Pondasi pada Tanah Lus dan Tanah Lain yang Mudah Runtuh

Tanah lus merupakan jenis tanah yang rentan runtuh serta berciri khas tidak
memiliki kerikil  dan batu sama sekali sehingga sering kali bahan mampu melewati
saringan / ayakan. Saat kondisi tanah berjenis ini bisa menggunakan jenis pondasi

tiang pancang yang bisa mencapai tanah lus hingga ke jenis  lapisan tanah yang
keras.

 c. Pondasi di Atas Tanah Ekspansif

Tanah ekspansif merupakan tanah yang terbentuk melalui perubahan volume
dikarenakan terjadi pembasahan dan pengeringan. Di dalam kondisi jenis tanah ini
bisa menerapkan pondasi telapak tetapi dengan syarat harus mengubah karakteristik

tanah melalui penambahan campuran jenis tanah yang lain, pengendalian air tanah
melalui cara digali hingga mencapai kedalaman tertentu, dan memposisikan pondasi

telapak di suatu kedalaman yang dirasa cukup.
 d. Pondasi di Atas Tempat Urugan Tanah Bersih

             Pondasi  yang  cocok ketika  berada  pada  keadaan  tanah  yang  merupakan

tempat urugan tanah dapat menerapkan pondasi tiang pancang atau pilar melewati
urugan tanah tersebut.

 B. Material Bangunan

 a. Material Kedap Suara
  Material  kedap  suara  berguna  sebagai  bagian untuk  menginsulasi  suara  di

dalam suatu ruangan atau bagian. Material kedap suara biasanya digunakan untuk

meredam suara dari luar yang dapat memasukki ruangan dan juga suara dari dalam
yang bisa keluar ruangan. Ada beberapa persyaratan material kedap suara yang
baik, di antaranya :

 1. Besarnya Densitas / Massa Jenis Permukaan
Material kedap suara yang mempunyai densitas/massa jenis permukaan yang

lebih tinggi mempunyai tingkat kedap suara yang lebih tinggi pula. 

 2. Tingkat Ketahanan Udara / Flow Resistivity
Material dengan tingkat ketahanan udara yang besar mempunyai tingkat kedap

suara yang lebih baik.  Material yang tingkat  ketahanan udarannya kecil  biasanya

mempunyai pori rongga udara yang renggang.
 3. Tidak Ikut Bergetar dan Bisa Meredam Getaran

       Material  kedap suara yang baik  dapat  melakukan  peredaman getaran dan
meneruskan getaran serta mampu meredam getaran

 4. Memantulkan Suara

Ciri lain dari material kedap suara yang baik merupakan material yang dapat
memantulkan suara. Material yang  dapat memantulkan suara lebih besar biasanya
mempunyai tingkat kedap suara yang lebih tinggi.

 5. Aman Bagi Manusia dan Lingkungan
Persyaratan yang sangat penting bagi material kedap suara yaitu keamanan

untuk manusia dan lingkungan, aman dari racun, kebakaran, dan memiliki umur yang

panjang.

b. Green Material

Green material adalah material bangunan yang bertanggung jawab terhadap
              lingkungan  karena  membantu  mengurangi  dampak  lingkungan.  Bangunan  hijau

didefinisikan sebagai bangunan berkinerja tinggi yang menggunakan lebih sedikit air,

energi, menghasilkan lebih sedikit limbah, mempertahankan kualitas udara dalam
ruangan bagi penghuninya dan menggunakan material bangunan yang efisien.
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BAB VI

PENDEKATAN DESAIN

 6.1. Penetapan Pendekatan Desain dan Tata Ruang
Penekanan desain yang akan digunakan pada proyek Museum dan Galeri Perfilman

               ini  adalah  Arsitektur  Kontemporer.  Berikut  merupakan  penjelasan  mengenai  setiap
pendekatan secara rinci :

 6.1.1. Arsitektur Kontemporer
 A. Keterkaitan dengan Proyek

Keterkaitan dengan menggunakan pendekatan desain Arsitektur Kontemporer untuk

merancang Museum dan Galeri Pefilman di Kota Semarang di antaranya adalah :

 1. Perfilman merupakan kegiatan yang kreatif, sehingga membutuhkan suasana yang
mendukung kekreatifitasan pula, sehingga dapat menjadi tempat yang inspiratif bagi

pengunjung museum.
    2. Melalui  penataan layout  yang tidak monoton,  bentuk  ruang yang atraktif,  hingga

bentuk furniture yang berkarakter dapat mendukung memperkuat karakter dari film

sesuai dengan masanya dan dapat mengalir saja. Sehingga pengunjung Museum
dan Galeri Perfilman dapat menikmati alur cerita perkembangan museum perfilman.

                   3. Tema  kontemporer  dapat  mewujudkan  tujuan  dari  museum  yaitu  edukatif  dan

rekreatif  karena arsitektur kontemporer dapat menyajikan koleksi dengan suasana
      informal  yang santai  dan nyaman.  Penciptaan suasana tiap ruang pamer  dapat

disesuaikan dengan masanya.

 B. Kegunaan Arsitektur Kontemporer
Kontemporer sebagai salah satu tema arsitektur memiliki beberapa kegunaan antara

lain :

                   1. Dapat  memadukan  beberapa  bentuk  dasar,  tidak  hanya  bentuk  formal  (kotak)
sehingga memberikan kesan ekspresif dan dinamis

 2. Konsep ruang yang terbuka dengan optimalisasi bukaan antar ruang memberikan
kesan bangunan yang tidak masiv sehingga dapat berhubungan satu dengan yang
lainnya

       3. Menggunakan sistem struktur  dan  material  modern sehingga meimbulkan kesan
museum yang kekinian / .new museology

 C. Strategi Pendekatan Desain Arsitektur Kontemporer

6.1.2. New Museology
 6.1.3. Tata Ruang Museum
 A. Faktor Alur Cerita

Tata ruang sebagai ruang pamer museum perfilman menggunakan pola ruang Linear
dan Radial. Alur linear difungsikan sebagai jalur bagi cerita yang ingin disampaikan oleh

   museum perfilman saat sebelum perang dunia I,  sehingga cerita dapat tersampaikan

                  dengan  runtut.  Setelah  perang  dunia  I,  negara  mengembangkan  seni  perfilmannya
masing-masing dan memiliki ciri  khasnya tersendiri,  sehingga dalam pola ruang Radial
diperlukan untuk membedakan ciri khas perkembangan pada masing-masing negara.

 B. Faktor Sarana dan Biaya
Untuk  menambah daya tarik museum perfilman nantinya,  akan dirancang ruang-

ruang pendukung / fasilitas seperti  galeri perfilman, ruang audio visual yang dilengkapi

oleh layar interaktif, bioskop mini, plaza, dll.
 C. Metode dan Teknik Penyajian Koleksi

              Teknik  penyajian  metode  pendekatan  intelektual  dengan  memberikan  panel
informasi, pendekatan romantik dengan membedakan suasana ruang satu dengan yang
lain, estetik dengan memberikan aksen yang mendukung benda pameran, dan interaktif

dengan menggunakan teknologi terkini.
 6.2. Kualitas Ruang

 6.2.1. Kenyamanan Ruang

 A. Kenyamanan Spasial
           Menggunakan  ukuran  jarak  pandang  dan  ergonomi  manusia  dalam  merancang

Museum dan Galeri Perfilman nantinya, sehingga pengunjung dapat nyaman dan leluasa

dalam beraktivitas di dalam maupun di luar bangunan museum dan galeri perfilman.
 B. Kenyamanan Visual
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                Kenyamanan  visual  yang  diterapkan  pada  Musuem  dan  Galeri  Perfilman
              menggunakan  pencahayaan  alami  dan  pencahyaan  buatan.  Pencahayaan  alami

menggunakan pencahayaan melalui jendela, dinding transparan, atap, void, dan refleksi-
refleksi cahaya matahari. Sedangkan pencahayaan buatan menggunakan lampu dengan

      standar  lux  yang  telah  ditentukan  pemerintah  sehingga  cahaya  tidak  merusak benda

koleksi nantinya.
 C. Kenyamanan Thermal

 Kenyamanan   thermal   pada   Museum   dan   Galeri   Perfilman   ini   menggunakan
penghawaan alami dan penghawaan buatan. Penghawaan alami dengan memanfaatkan
vegetasi yang ada dan memberikan ruang hijau di sekitar bangunan, sedangkan untuk

penghawaan buatan menggunakan AC central pada bangunan museum dan AC split pada
bangunan galeri.

 6.2.2. Struktur Pondasi

                  Karena  tanah  merupakan  tanah  mediteran  yang  memiliki  tekstur  lempung  dan
terbentuk melalui proses pelapukan, maka dari itu struktur pondasi menggunakan struktur
tiang pancang.

BAB VII

KONSEP PERENCANAAN

 7.1. Landasan Perancangan Tata Ruang Bangunan
         Berikut  merupakan   beberapa  konsep  perencanaan  yang  digunakan  sebagai

landasan dalam proses perancangan arsitektur.

 7.1.1. Konsep Tata Ruang
Tata ruang pada museum ini khususnya pada ruang pamer dan ruang penunjang

lainnya ditata menggunakan organisasi bentuk linear dan radial. Penggunaan linear akan

berguna agar pengunjung dapat dengan mudah mengakses dari ruang satu ke ruang lain
  sejalur dengan  perkembangan perfilman.  Kemudian bentuk  radial digunakanstory line  

untuk memisahkan perkembangan antara negara satu dengan negara yang lainnya sesuai
dengan ciri khasnya masing-masing.

 7.1.2. Konsep Keruangan

     Dalam  penyajian   ruang  pamer   di  museum   ini,   menggunakan  konsep   ruang
Movement in History dimana ruangan akan bercerita tentang sejarah perkembangan film

      dari  awal  ditemukannya  cikal  bakal  pembuatan  film.  Kemudian  berlanjut  ke  perfilman

setelah perang dunia pertama yang dibagi menjadi 3 kategori yaitu International Cinema,
  World Cinema,  Indonesian Cinemadan   lalu hingga menuju ke perfilman era sekarang.

                    Maka  dari  itu,  ruangan  akan  memunculkan  bentuk-bentuk  baru  yang  diambil  dari

penggabungan unsur bangunan, budaya, sosial dan agama tetapi tetap seirama antara
ruang satu dengan ruang yang lainnya. Untuk menciptakan konsep Movement in History
maka ruangan dibentuk dengan beberapa penerapan yakni :

 Penerapan Kontras Ruang
                Penerapan  kontras  ruang  pada  ruang  pamer  diterapkan  untuk  dapat

membedakan atau memisahkan setiap kejadian sejarah perfilman yang satu dengan

yang lainnya, sehingga ruangan dapat memiliki  atau alur cerita yang jelasstory line
agar pengunjung dapat mudah mengikuti alur cerita sejarah perkembangan perfilman
tersebut.

Ruang pamer museum dirancang dengan kontras ruang yang berbeda untuk
membagi setiap kejadian yang ada pada sejarah perkembangan perfilman di dunia.

Seperti  situasi sebelum terjadinya perang dunia 1 hingga setelah perang dunia 1
        yang  memiliki  sejarah  berbeda,  maka kondisi  dan  suasana  ruang pun berbeda

sehingga memiliki yang jelas.story line 

 Pemberian Elemen Air dan Tumbuhan pada Ruang
Pemberian elemen air dan tumbuhan di dalam ruang pamer atau ruang lainnya

 agar  menghilangkan kesan monoton dan masiv di dalam  ruang sehingga ruang

dapat menyatu dengan lingkungan luar.
 7.2. Landasan Perancangan Bentuk Bangunan

            Konsep  bentuk  dari  Museum  dan  Galeri  Perfilman  ini  berdasarkan  pendekatan

     arsitektur  kontemporer.   Konsep   bentuk   bangunan   yang  bercermin   pada   arsitektur
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sekarang dapat menciptakan sebuah museum dengan paradigma dimananew museology 
kesan terhadap museum ini nantinya akan menarik hati terutama para generasi muda.

Perfilman merupakan kegiatan yang kreatif, sehingga membutuhkan suasana yang
           mendukung  kekreatifitasan  pula,  sehingga  dapat  menjadi  tempat  yang inspiratif  bagi

pengunjung museum. Film mempunyai karakter yang cenderung bebas dan berkembang.

      Melalui  bentuk  yang  atraktif  dan  tidak  monoton dapat  memperkuat  karakter  museum
perfilman ini nantinya. Sehingga dengan menggunakan bentuk dari pendekatan arsitektur

            kontemporer  ini  nantinya  dapat  mewujudkan  tujuan  dari  museum  yang edukatif  dan
rekreatif yang tersaji dalam suasana informal yang santai dan nyaman.

Kontemporer sebagai salah satu tema arsitektur memiliki beberapa kegunaan dalam

merancang bentuk bangunan Museum dan Galeri Perfilman nantinya, antara lain :
                   4. Dapat  memadukan  beberapa  bentuk  dasar,  tidak  hanya  bentuk  formal  (kotak)

sehingga memberikan kesan ekspresif dan dinamis. Bentuk ekspresif dan dinamis

bisa didapatkan melalui bentuk yang plastis / lengkung.
 5. Konsep ruang yang terbuka dengan optimalisasi bukaan antar ruang memberikan

kesan bangunan yang tidak masiv sehingga dapat berhubungan satu dengan yang

lainnya. Bukaan bisa diletakkan pada dinding dan atap bangunan nantinya.
 7.3. Landasan Perancangan Struktur Bangunan

 7.3.1. Struktur Pondasi

              Bangunan  4-6   lantai  dapat  menggunakan  beberapa  alternatif  jenis   konstruksi
pondasi untuk struktur maupun bukan, dari pondasi dangkal sampai pondasi sedang. 

Sistem struktur adalah kumpulan dari berbagai elemen struktur yang dihubungkan

satu dengan yang lain secara menerus. Proyek bangunan Museum dan Galeri Perfilman
  ini rencananya merupakan bangunan dengan tipe   yang dibangun diLow Rise Building

daerah tanah mediteran coklat tua. Karena memiliki kondisi tanah yang berjenis mediteran

coklat tua, maka tanah keras pada tapak cukup dalam dan harus melalui test kekuatan
tanah terlebih dahulu.

 1. Pondasi Dangkal
Pondasi   dangkal   yang   diterapkan   pada   bangunan   Museum   dan   Galeri

Perfilman ini adalah menggunakan pondasi lajur batu alam untuk beban bangunan

yang merata membidang menggaris dan pondasi setempat berupa footplat / cakar
ayam yang digunakan sebagai pondasi pada kolom struktur bangunan. Pondasi ini

           diterapkan  pada  bangunan 1  hingga  2  lantai  seperti  galeri,  pos satpam,  ruang

genset, dll.
 2. Pondasi Sedang / Menengah

Pondasi sedang / menengah ini digunakan untuk meningkatkan daya dukung

     tanah,  dimana pondasi  dapat  mencapai  tanah keras sehingga bangunan benar-
benar stabil berdiri di atas tapak. Pondasi ini diterapkan di bangunan 4 lantai yaitu
bangunan museum, kantor, serta ruang penunjang lainnya. Pondasi yang digunakan

adalah pondasi  beton, pondasi ini menggunakan prinsip yang sama denganmini pile
pondasi dalam tiang pancang.

 7.3.2. Struktur Plat Lantai / Struktur Tengah

     Sistem plat  lantai  bangunan pada Museum dan Galeri  Perfilman nantinya akan
  menggunakan   plat   lantai   beton  dengan   ketebalan   15   cm.   Konstruksi   plat   lantai

diperhitungkan berdasarkan beban total statis  maupun dinamis  yang harus ditanggung

oleh plat lantai dan akan mempengaruhi ketebalan dan luas bidang plat lantai. Plat lantai
ini menempel pada struktur / konstruksi kolom dan balok.

 7.3.3. Struktur Kolom – Balok 
    Struktur  bangunan Museum dan Galeri Perfilman  menggunakan struktur rangka,

sehingga peran kolom dan balok sangatlah penting dalam struktur bangunan nantinya.

         Konstruksi  inter  koneksi  kolom-balok  nantinya menggunakan  sambungan  jepit  (kaku)
dimana kolom dan balok akan terkunci secara bersama.

 A. Struktur Kolom

    Kolom merupakan  bagian struktur  yang harus kuat  dan  kaku  terhadap tekanan,
karena rentan akan tekukan bila dibebani oleh gaya tekan yang berlebihan. Kolom yang
dipakai disini adalah jenis kolom beton bertulang dan kolom baja. 

 B. Struktur Balok
  Two Way Slab  sering disebut juga konstruksi pelat 2 arah.  Pelat dengan tulangan

pokok 2  arah ini akan dijumpai  jika pelat beton menahan beban yang berupa momen

lentur pada bentang 2 arah. Contoh pelat 2 arah adalah pelat yang ditumpu oleh 4 sisi
yang saling sejajar.

 7.3.4. Struktur Atap
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Di negara tropis 2 musim ini, konstruksi atap berfungsi untuk menahan beban dari
        luar  atas  seperti  hujan. Beban yang  diperhitungkan adalah beban  sendiri  dan beban

dinamis dari luar, kemudian disalurkan ke struktur tengah. Dalam perancangan Museum
dan Galeri Perfilman ini, konstruksi rangka atap menggunakan rangka kuda-kuda kaku
(truss) dengan material baja. Selain menggunakan struktur atap rangka baja, bangunan ini

juga menggunakan struktur atap dak beton.

 7.3.5. Struktur Bangunan Tahan Gempa

              Pada  struktur  utama,  kekakuan  ( ),   kekuatan  ( ),  dan  daktilitasstiffness strength
(ductility) adalah aspek respons struktur yang paling penting untuk menghadapi gempa

            (elnashai  dan Di  Sarno,  2008).  Kekakuan  adalah  kemampuan  suatu  atau  kelompok

elemen bangunan untuk menahan kemungkinan tekuk ( ) di bawah beban gempa.buckling
 7.4. Landasan Perancangan Bahan Bangunan

 7.4.1. Penutup Lantai

 A. Lantai Beton
Lantai beton sekarang mulai banyak digunakan dengan semakin banyaknya gaya

 desain  interior  kontemporer  yang  bermunculan.  Lantai  beton memberikan  penampilan

       yang  keras sekaligus modern.  Selain  itu lantai  beton juga ramah lingkungan karena
finishing setelah pembangunan sangat mudah yaitu dengan melakukan pengampelasan
dan pelapisan akhir. Finishingnya ada bermacam-macam, seperti matte untuk kesan lebih

            soft,   finishing  mengkilap  dengan  sealer   akrilik   untuk   tampilan   modern,   atau  bisa
menuangkan beberapa warna di atas lantai beton. Material ini juga tahan lama dan lama
kelamaan akan memberikan kesan yang unik. Cara perawatannya sangat mudah, cukup

mengepel lantai beton seminggu sekali. Material ini sangat hemat dan modern. Lantai ini
dapat diaplikasikan pada ruang pamer museum dan galeri.

 B. Lantai Granit

Granit merupakan material yang mempunyai daya serap yang lebih kecil, sehingga
  perawatannya cukup mudah.  Granit  memiliki daya tahan terhadap  beban lebih besar

dibandingkan keramik dan marmer yaitu hingga 500kg per meter persegi.
 C. Lantai Marmer

Marmer atau marble adalah salah satu jens lantai paling tahan lama dan serbaguna .

Selain sebagai lantai, material ini juga dapat sebagai penutup dinding. Harga marmer
cenderung lebih  mahal,  tetapi  warna dan kondisi fisik  marmer  dapat mengkilap dalam
waktu yang lama.

 D. Lantai Keramik
       Lantai  keramik  merupakan lantai  yang  tidak  meneruskan  panas,  sehingga suhu

dalam ruangan dapat stabil. Ruangan penyimpanan rol film sangat cocok menggunakan

lantai keramik untuk menstabilkan suhu di dalam ruang penyimpanan rol film.
 E. Lantai Karpet

        Lantai  karpet  digunakan  di  ruang yang  membutuhkan  peredaman  suara seperti

Bioskop dan Bioskop mini.
 F. Batu Andesit

Penutup batu andesit digunakan sebagai penutup lantai di ruang outdoor museum

dan galeri perfilman.
7.4.2. Dinding

A. Dinding Rooster

Dinding Rooster selain sebagai pencahayaan dan penghawaan alami dinding ini juga
dapat berfungsi sebagai keindahan untuk bagian eksterior.

B. Dinding Hebel / Hebel Block
Dinding hebel / hebel block memiliki kelebihan ringan, kedap suara, tahan terhadap

perubahan cuaca, tahan panas dan api, mempunyai sifat insulasi panas yang baik, ramah

lingkungan.
C. Dinding Batu Andesit

Dinding batu andesit memberi kesan yang teduh dan menyatu dengan alam.

D. Dinding Kaca
Dinding kaca selain sebagai pencahayaan alami juga dapat memberi kesan yang

                  bebas,  terbuka,  dan  menyatu  dengan  alam.  Sesuai  dengan  konsep  arsitektur

kontemporer yang memiliki banyak bukaan, maka material dinding kaca sangat cocok.
Kaca yang dipakai adalah jenis kaca laminated. Kaca Laminated adalah kaca  yang

  terdiri  dari 2 kaca float biasa yang direkatkan dengan   (PVB). PVBpolyvinil  butiral film

akan merekatkan kaca sehingga pecahan kaca tetap menempel meskipun telah pecah.
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Meskipun mempunyai ketahan lebih terhadap penetrasi, kekuatan kaca laminated tidak
berbeda jauh dengan kaca float biasa.

E. Polystyrene Foam
Dinding Polystyrene Foam merupakan dinding yang terbuat  dari  sterofoam yang

dipadatkan dan diberi kawat beton bertulang. Dinding ini mampu menjaga suhu ruangan

                    tetap  stabil,  sehingga  cocok  sebagai  dinding  untuk  ruang  penyimpanan  film  yang
membutuhkan suhu yang stabil.

7.4.3. Plafond
Plafon gypsum merupakan salah satu plafon yang sekarang sangat diminati. Plafon

gypsum sangat mudah dibentuk dan rapi dalam pengerjaannya. Plafon gypsum sangat

efisien, dapat menyesuaikan bentuk ruangan dan bentuk desain seperti  apapun karena
mudah dalam memprosesnya. Plafon gypsum juga mudah dijumpai di pasaran.

              Untuk  konstruksi  rangka   plafonnya  menggunakan  rangka  plafon   metal  furing.

Rangka metal furing yaitu rangka yang mana mempunyai karakteristik yang kokoh, serta
                    proses  pekerjaan  yang  cepat.  Kelebihan  Metal  furring  sebagai  bahan  untuk  rangka

plafond dimana proses pemasangan rangka plafond lebih cepat  dibandingkan dengan

                menggunakan  besi  hollow  karena  proses  pemasangan  metal  furring  menggunakan
system knock down. 

7.4.4. Atap

A. Atap Kaca Tempered / Skylight
Kekuatan kaca temperd mampu mencapai 3 s/d 5 kali lipat dari kekuatan kaca biasa

terhadap beban angin, tekanan air, benturan dan sebagainya. Kemampuan kaca dalam

bertahan terhadap perubahan cuaca juga 3 kali lebih besar dibandingkan kaca float biasa.
Jika pecah, kaca tempered berbentuk kecil-kecil  dan tumpul sehingga lebih aman bagi
penghuni bangunan.

B. Atap Bitumen
Atap bitumen merupakan jenis penutup atap yang berasal dari serat sintesis yang

diresapi  aspal  dan fiberglass, yang kemudian ditutupi  oleh butiran  pasir  halus  / shale
mineral. Atap bitumen juga kuat, lentur, dan ringan serta dapat meredam suara dan ramah
terhadap lingkungan.

 7.5. Landasan Perancangan Wajah Bangunan
Pada gambar 7.17. titik kuning merupakan titik dimana kendaraan berkumpul atau

area berhenti kendaraan. Di titik ini merupakan titik kemungkinan dilihat khususnya oleh

pengendara untuk melihat ke arah tapak. Melalui titik kuning ini ditarik sudut pandang ke
              arah  tapak  sehingga  mendapatkan  sisi  bangunan  yang  kemungkinan besar  menjadi

bagian yang berpotensi untuk terlihat yang ditandai oleh garis merah.

 7.6. Landasan Perancangan Tata Ruang Tapak
Tata ruang pada tapak menggunakan pola terpusat, dimana titik pusat berada pada

area plaza kemudian di kelilingi oleh fungsi bangunan yang lain.

 7.7. Landasan Perancangan Utilitas Bangunan
7.7.1. Konsep Teknologi

                  Desain  ruang  pamer  museum  dan  galeri  perfilman  ini  menggunakan  beberapa

teknologi yang mendukung untuk pameran interaktif dan juga memudahkan pengunjung
dalam mempelajari objek koleksi. Teknologi yang diterapkan adalah :

 1. Art Lens

Art lens adalah sebuah aplikasi yang dapat diakses melalui gadget pengunjung. Art
lens diterapkan di Cleveland Museum Art. Sistem kerja museum ini adalah dalah secara

akurat mengenali objek yang tertangkap oleh kamera dan akan muncul seluruh informasi
yang tertangkap oleh kamera.

 2. LCD Touchscreen Technology
LCD Touchscreen Technology adlaah LCD display  berukuran kecil  hingga ukuran

besar seperti  dinding yang dapat disentuh secara langung pada layar LCD. LCD dapat

           memuat   banyak  informasi  berupa  gambar  maupun   cerita  agar  pengunjung  dapat
mendapatkan informasi dengan mudah.

 3. Interactive Floor

Merupakan penutup lantai yang terbuat dari teknologi layar LED yang memunculkan 
gambar melalui digital. Interactive floor dapat berguna sebagai jalur untuk pengunjung 
agar dapat selalu di jalur yang benar, sehingga dapat memahami sotry line dengan baik.

 7.7.2. Sistem Kebakaran
Penanggulangan bahaya kebakaran dibagi menjadi dua, yaitu penanggulangan aktif

dan penanggulangan pasif

 A. Penanggulangan Aktif
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  Penanggulangan aktif  adalah penanggulangan yang membutuhkan manusia
yang terlibat langsung dalam upaya pemadaman api. Contoh alat pemadaman yang

digunakan untuk memadamkan kebakaran antara lain :
 - APAR (Alat  Pemadam Api Ringan), yaitu tabung nitrogen yang diletakkan di

ruangan dengan potensi kebakaran cukup tinggi

 - Hydrant Bangunan, diletakkan di bangunan dengan jarak 35m
 - Hydrant Pyllar, terletak di ruang luar bangunan setiap 35m

 B. Penanggulangan Pasif
       Penanggulangan  pasif  meliputi  fasilitas  dan  struktur  tahan api,  diantaranya

adalah :

 - Tangga darurat
 - Pintru darurat

- Smoke detector Sprinkler dan 

 7.7.3. Sistem Utilitas Air Bersih
Sumber air bersih pada tapak bangunan museum dan galeri ini berasal dari PDAM

yang didistribusikan dari jaringan kota. Dalam sistem penyaluran air bersih, terdapat 2

sistem penyaluran air bersih :
 - Sistem up-feed

Air PDAM yang ditampung di dalam tandon bawah tanah ( dialirkan keground tank) 

ruangan-ruangan yang membutuhkan air bersih dengan menggunakan pompa.
 - Sistem down-feed

  Air  PDAM dialirkan  oleh pompa ke  tandon atas, kemudian  air  didistribusikan ke

ruangan-ruangan yang ada di bawahnya dengan menggunakan gaya gravitasi.
 7.7.4. Sistem Jaringan Listrik

Sumber listrik utama pada bangunan museum dan galeri perfilman ini berasal dari

PLN. Untuk ketika terjadi pemadaman atau listrik mati, maka perlu adanya gensetback-up 
sebagai sumber listrik. Di bangunan museum dan galeri perfilman ini juga menerapkan

sistem solar panel untuk menyimpan cadangan listrik dari cahaya matahari.
 7.7.5. Sistem Transportasi Bangunan

- Tangga

Tangga merupakan transportasi / jalur vertikal konvensional dengan ketinggian
         optrade  antara  15-18cm  dan lebar  25-30  cm.  Tangga  dilengkapi  dengan railing

dengan ketinggian 80-90 cm.

- Ramp
Ramp digunakan sebagai penghubung leveling lantai dan transportasi vertikal

tanpa anak tangga dengan kemiringan maksimal 1:7. Pemilihan material juga tidak

boleh licin karena bentuk bidang yang miring.
- Elevator

Elevator merupakan sistem transportasi  vertikal untuk orang maupun barang

dengan sistem kerja mesin katrol. Ukuran dimensinya juga harus bisa menampung
              penyandang  disabilitas.  Persyaratan  elevator  ditentukan  oleh  Peraturan  Menteri

Pekerjaan Umum no. 30/PRT/M/2006.
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Data Utilitas Bangunan
Konsumsi Listrik Terukur Tahunan : kWh/Tahun

Konsumsi Air Terukur Tahunan : m³/Tahun

Konsumsi Gas Bumi Terukur Tahunan : m³/Tahun

Konsumsi Diesel Terukur Tahunan : kL/Tahun

Konsumsi LPG Terukur Tahunan : Kg/tahun

Indeks Kinerja Energi Bangunan yang Ada

0 kWh/m²/tahun

Indeks Penggunaan Air Minum yang ada

0 m³/Bulan

Data Lokasi

Negara 

Kota 

Indonesia

Solo

:

:

Data Proyek
Nama Proyek

Number of Distinct Buildings

Number of EDGE Subproject(s) 
associated

Museum dan Galeri Perfilman di Kota 
Semarang

3

1

:

:

:

Total Project Floor Area 4,035.08 m²:

Nama Pemilik Proyek 

Email Pemilik Proyek 

PT Nusantara Sejahtera Raya

vallentinofandhi@gmail.com

:

:

Telepon Pemilik Proyek Mobile  64-81234567890:

Alamat Baris1

Alamat Baris 2

Kota 

Negara Bagian/Provinsi

Postal Code

Negara 

Jl. Brigjen Sudiarto no. 132

Pandean Lamper, Gayamsari

Semarang

Jawa Tengah

50167

Indonesia

:

:

:

:

:

:

Nomor Proyek 1000439115:

Associated Subproject(s):
Museum

Share with investor(s) or bank(s)? Tidak:

Subproject Name

Institution Name

Subproject Multiplier for the 
Project

Alamat Baris1

Alamat Baris 2

Kota 

Negara Bagian/Provinsi

Postal Code

Negara 

Subproject Details

Museum

PT Nusantara Sejahtera Raya

1

Jl. Brigjen Sudiarto no. 132

Pandean Lamper, Gayamsari

Semarang

Jawa Tengah

50167

Indonesia

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Subproject Type Bangunan baru:

Certification Stage Pasca Konstruksi:

Tahun Konstruksi 2019:

Status

Auditor

Self-Review:

:

Penyedia Sertifikasi :

1
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Parameter Dasar
Type of Educational Facility Other Educational Facilities:

3 2.8Kepadatan Pemakai : m²/Student

Bawaan Entri Pengguna

4 10Jam Kerja : Jam/Hari

5 7School Days : Hari/Minggu

15 0Hari Libur : Hari/Tahun

Ya Area Teririgasi 

Ya Kolam Renang

4,280

500

m²

m²

Data Bangunan
Ruang kelas

Area Internal Bruto

Lantai Atas Tanah m²

m²

Bawaan Entri Pengguna

4.00 no. 1,009 2,492.807

4,035

Lantai Bawah Tanah 0 no.

Tinggi Antarlantai 4.20 m

Ruang rapat m²202 21.51

Kantor/Ruang Administrasi m²403 564.84

Koridor m²81 53.4

Lab m²202 135

Ruang olahraga m²807 0

Toilet m²202 225

Changing Rooms m²605 107.62

Kafetaria m²202 206.97

Jenis Ruang Lain m²202 227.93

Parkir Mobil Dalam Ruangan m²121 0

Area Internal Bruto 4,034.62

:

:

:

:

m²

Arah Hadap Bangunan

Kedalaman Rencana Lantai (m)***

Arah Hadap Utama*** Southwest

20.09 55 Utara 

Bawaan Entri Pengguna

0.0

Selatan 0.0

Timur 0.0

Barat 0.0

Timur Laut 55.0

Barat Laut 18.3

Tenggara 18.3

Barat Daya 55.0

***Semua parameter ini akan digunakan untuk memperkirakan dimensi 
bangunan. Jika data persis dimensi dan arah hadap tersedia, maka masukkan 
bidang-bidang Entri Pengguna di bagian panjang bangunan.

Panjang Bangunan

:

:

m m

m

m

m

m

m

m

m

Sistem Bangunan
Does the building design include an AC system?

Apakah desain bangunannya meliputi sistem pemanas 
ruangan?

Yes

Yes

:

:

2

Versi EDGE  :Nomor berkas :Dibuat oleh :

Tanggal Waktu :

2.1.119031810061941Vallentino Fandhi

18-Mar-2019 11:33:58Diubah oleh : No. Proyek : 1000439115Vallentino Fandhi



Asumsi Kunci untuk Kasus Dasar

Bahan Bakar Generator Listrik 

Bahan Bakar Mesin Pemanas Air 

Bahan Bakar Keperluan Masak 

Bahan Bakar Pemanasan Ruangan 

% Pembangkit Tenaga Listrik Menggunakan Diesel % Rata-rata per tahun

Bawaan Entri Pengguna

Diesel

Electricity

Electricity

Electricity

5.00%

Diesel

Electricity

Electricity

Electricity

Biaya Listrik 

Biaya Bahan Bakar Diesel 

Biaya LPG/Gas Alam 

Biaya Air 

Lintang Derajat

1.4

6.4

3.8

7.9

7.6

Emisi CO₂ dari Pembangkitan Listrik 

Rasio Jendela terhadap Dinding 

Nilai atap U

Nilai Dinding U

Nilai U Kaca 

g/kWh

%

W/m².K

W/m².K

W/m².K

635.4

40.0%

1.99

1.86

5.75

SHGC Kaca 

Rata-Rata Curah Hujan Tahunan 

Sistem pendingin

Efisiensi Sistem Pendinginan 

Sistem Pemanasan 

Faktor

mm

COP

0.50

1,736.00

ASHRAE 90.1.2007

2.83

ASHRAE 90.1.2007

ASHRAE 90.1.2007

ASHRAE 90.1.2007

Efisiensi Sistem Pemanasan Ef.1.00

Des 

Nov 

Okt 

Sep 

Agu 

Jul 

Apr 

Mei 

Bawaan

Mar 

Feb 

Jan 

Rata-Rata Suhu Luar Ruangan Bulanan (Celsius)

Jun 

Entri Pengguna

26

26

26

27

27

26

26

26

27

27

27

26

Reflektif Surya untuk Cat - Atap

Refleksi Surya untuk Cat - Tembok

%

%

30.0%

30.0%

Thousand Rp/kWh

Thousand Rp/kWh

Thousand Rp/kWh

Thousand Rp/L

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:
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HASIL
Penggunaan Energi Akhir

Penggunaan air Akhir

Biaya Utilitas Kasus Dasar

Pengurangan Biaya Utilitas

Penghematan CO₂ Operasional

Penghematan Energi 
Terkandung

Biaya Tambahan

Pengembalian Modal dalam 
Tahun

37,331.18 kWh/Bulan

1,553 m³/Bulan

199.04 tCO₂/Tahun

2,044.67 MJ/m²

91,424.44 Thousand Rp/Month

37,622.03 Thousand Rp/Month

2,013,243.66 Thousand Rp

4.46 Thn.

:

:

:

:

:

:

:

:

Energy Savings

Embodied Energy in Materials 
Savings

Water Savings

Aggregate Floor Space 
Including Multiplier

313.29 MWh/Year

8249.47 GJ

14429.93 m³/Tahun

4035.08 m²

:

:

:

:

Langkah Efisiensi Energi 41.2% Memenuhi Standar Energi EDGE Penghematan energi

*Energi virtual adalah jumlah energi yang dibutuhkan berdasarkan asumsi bahwa pada akhirnya pendidikan akan memasang AC atau pemanas.

CARBON EMISSIONS: 284.64 tCO₂/Tahun
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EDE01 Rasio Jendela terhadap Dinding (WWR) Dikurangi sebesar 30%Ya Utara 

Selatan

Timur 

Barat

Timur Laut

Tenggara

Barat Laut

Barat Daya

EDE02 Ubin/Cat Reflektif untuk reflektifitas matahari-atap (albedo) 0.7Tidak

EDE03 Ubin/Cat Reflektif untuk Dinding - reflektifitas matahari (albedo) 0.7Tidak

EDE04 Perangkat Peneduhan Luar - Rata-Rata Faktor Peneduhan Tahunan (AASF) sebesar 0.59Ya AASF 0.59

EDE05 Isolasi Nilai Atap - U 0.504Tidak

EDE06 Penyekatan Dinding Luar: Nilai-U sebesar 0.42Ya [W/m².K]

EDE07 Kaca Bersalut Rendah Energi - Nilai U sebesar 3 W/m².K dan SHGC sebesar 0.45Ya [W/m².K]

EDE08 Ventilasi Alami untuk KoridorYa

SHGC

EDE09 Natural Ventilation for ClassroomsTidak

EDE11 Variable Refrigerant Flow (VRF) Cooling System - COP of 3.5Tidak

EDE12 Penyejukan Udara dengan Mesin Pendingin Berpendingin Udara - COP sebesar 3.3Tidak

EDE13 Penyejukan Udara dengan Mesin Pendingin Berpendingin Air - COP sebesar 4.9Ya

EDE14 Pompa Panas Sumber Tanah - COP sebesar 4.65Tidak

EDE15 Mesin Pendingin Absorpsi yang Ditenagai oleh Panas Buangan - COP of 0.7Tidak

EDE16 Pemulihan Panas Buangan dari Generator untuk Pemanasan RuanganTidak

EDE17 Penggerak Kecepatan Variabel pada Kipas Menara PendinginanTidak

EDE18 Variable Speed Drives in AHUsTidak

4.9COP

EDE19 Pompa Penggerak Kecepatan VariabelTidak

EDE20 Pemulihan Panas Wajar dari Udara Buangan - Efisiensi sebesar 60%Tidak

EDE21 Ketel Pengembunan Efisiensi Tinggi untuk Pemanasan Ruangan - Efisiensi sebesar 90%Tidak

EDE22 Ketel Efisiensi Tinggi untuk Pemanasan Air - Efisiensi sebesar 90%Tidak

EDE23 Bola Lampu Hemat Energi - Ruangan DalamYa

EDE24 Bola Lampu Hemat Energi - Ruangan LuarYa

EDE25 Sensor Keberadaan Orang di Kamar MandiTidak

EDE26 Occupancy Sensors in ClassroomsTidak

EDE27 Occupancy Sensors in CorridorsTidak

EDE28 Sensor Fotolistrik ke Mendapatkan Sinar MatahariTidak

EDE29 Kolektor Air Panas Surya - 50% Kebutuhan Air PanasTidak

EDE30 Fotovoltaika Surya - 25% Total Kebutuhan EnergiTidak

EDE31 Energi Terbarukan Lainnya untuk Pembangkitan ListrikTidak

EDE32 Pengadaan Energi Terbarukan Offsite - Diperlukan untuk 100% dari total CO2 
Operasional

Tidak

EDE33 Offset Karbon - 100% dari Total CO2Tidak

EDE10 Energy-Efficient Ceiling FansTidak
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Langkah Efisiensi Air 25.21% Memenuhi Standar Air EDGE Penghematan Air

EDW01 Pancuran Kepala Arus Kecil - 8 lt./mntYa Lt./mnt

EDW02 Low-Flow Faucets in All Other Bathrooms - 2 L/minTidak

EDW03 Dual Flush for Water Closets in All Bathrooms - 6 L/first flush and 3 L/second flushYa Ke-1 - Lt./turasan

Ke-2 - Lt./turasan

EDW04 Water-Efficient Urinals in All Other Bathrooms - 2 L/flushYa Lt./mnt

EDW05 Keran Hemat Air untuk Bak Cuci Dapur - 4 lt./mntYa

EDW06 Pemulihan Air PengembunanTidak

EDW07 Sistem Pengumpulan Air Hujan - 100% Area Atap Digunakan untuk PengumpulanYa % Area Atap yang 
Digunakan

100

EDW08 Perawatan Pekarangan Hemat Air - 4 lt./m²/hariYa

EDW09 Penutup Kolam Renang Tidak

EDW10 Sistem Pengolah dan Pendaurulangan Air Limbah MandiYa

EDW11 Sistem Pengolah dan Pendaurulangan Air Limbah KakusTidak

Tidak Siram Tunggal/Katup Siram 

Lt./mnt

Lt./m²/hari
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Ukuran Efisiensi Bahan-bahan Bangunan 
63.01%

PENGHEMATAN ENERGI YANG 
TELAH DISERTAKAN

EDM01 Plat Lantai

mm

EDM02 Konstruksi Atap

mm

EDM03 Dinding Luar

mm

In-Situ Reinforced Concrete 
Slab

350mm

Steel: 35kg/m2

In-Situ Reinforced Concrete 
Slab

350mm

Steel: 35kg/m2

Dinding Bata Biasa dengan 
plester dalam & luar

200mm

In-Situ Reinforced Concrete Slab

In-Situ Concrete with >25% GGBS

Panel Beton Pracetak 100 %

12

12

15

Rebar baja

Tipe 1

Memenuhi Standar Material EDGE 

Proporsi % Thickness

kg/m²

kg/m²Tipe 1 100 %
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EDM04 Dinding Dalam

mm

EDM05 Penutup Lantai

EDM06 Kusen Jendela

EDM07 Penyekatan Dinding

Dinding Bata Biasa dengan 
Plester pada Kedua Sisi

100mm

Ubin Keramik

Aluminium

Single Glazing

Tanpa penyekat

U: ~1.86 W/m2.k

Panel Beton Pracetak

Ubin Keramik

Aluminium

polistirena

100 %

100 %

100 %

15

15 mm

Tipe 1

Tipe 1

Tipe 1 Single Glazing

Proporsi % Thickness
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Building Type Certification Stage Subproject Name
Education Pasca Konstruksi Museum

Energy Measures Persyaratan Audit Konstruksi
EDE01 Rasio Jendela terhadap Dinding yang 

Dikurangi
> Gambar fasad yang dibangun. Foto eksternal dan internal bangunan yang menunjukkan semua 

ketinggian.

> Perhitungan WWR yang telah diperbarui jika diperlukan, atau konfirmasi bahwa desain WWR masih 
berlaku.

EDE04 Sarana Berteduh Luar > Foto-foto dari perangkat shading pada semua fasad.

> Gambar fasad yang dibangun yang menunjukkan perangkat shading yang telah dipasang.

> Perbarui perhitungan faktor shading jika terjadi perubahan dari tahap perancangan.

EDE06 Insulasi Dinding Luar > Catatan pengiriman yang mengkonfirmasikan bahwa bahan insulasi dikirimkan ke lokasi.

> Foto-foto konstruksi dinding luar pada suatu titik ketika bahan insulasi terlihat.

> Perhitungan yang diperbarui untuk nilai U jika ketebalan dan jenis isolasi berubah dari desain asli.

EDE07 Kaca Dengan Lapisan Rendah Emisi > Foto-foto unit kaca yang dipasang.

> Tanda terima pembelian dan catatan pengiriman untuk kaca tersebut.

> Lembar data produsen yang menunjukkan Nilai U rata-rata musiman untuk glazur (termasuk yang 
hilang melalui melalui kaca dan frame) dan koefisien gain matahari (SHGC)  kaca.

EDE08 Natural Ventilation for Corridors > Gambar seperti yang dibangun termasuk rencana lantai dan bagian.

> Konfirmasi dari tim proyek bahwa tidak ada perubahan tata letak atau ketinggian lantai ke langit-langit 
selama proses desain/konstruksi.

> Bukti foto untuk menunjukkan bahwa tata letak koridor dan lokasi bukaan seperti yang ditentukan 
pada tahap desain telah dibangun.

EDE13 Rekayasa Suhu Udara dengan 
Pendingin Water Cooled Screw 

> Gambar mekanik dengan skema AC untuk semua lantai jika ada perubahan.

> Catatan pengiriman yang menunjukkan bahwa chillers yang ditentukan telah dikirimkan ke lokasi.

> Manufacturer’s data sheets for the Water-cooled chiller system specifying COP information.

> Foto-foto unit eksternal dan internal yang dipasang termasuk pendingin dan menara pendingin.

EDE23 Energy Saving Light Bulbs for Internal 
Spaces

> Foto-foto instalasi pencahayaan. Tidak diperlukan untuk mengambil foto dari setiap lampu yang 
terpasang, tetapi auditor harus yakin bahwa proporsi yang wajar telah diperiksa dan diverifikasi.

> Gambar listrik seperti yang dibangun dengan tata letak pencahayaan jika berubah dari desain.

> Tanda terima pembelian dan catatan pengiriman untuk lampu

EDE24 Energy Saving Light Bulbs for External 
Areas

> Foto-foto instalasi pencahayaan. Tidak diperlukan untuk mengambil foto dari setiap lampu yang 
terpasang, tetapi auditor harus yakin bahwa proporsi yang wajar telah diperiksa dan diverifikasi.

> Gambar listrik seperti yang dibangun dengan tata letak pencahayaan jika berubah dari desain.

> Tanda terima pembelian dan catatan pengiriman untuk lampu

Water Measures Persyaratan Audit Konstruksi
EDW01 Kepala Shower Aliran Rendah > Hasil pengujian di lapangan atau lokasi oleh auditor tingkat aliran untuk aliran paling tinggi per menit, 

menggunakan timer dan wadah pengukur. Juga direkomendasikan untuk menggunakan alat pengukur 
tekanan untuk mengukur tekanan air.

> Gambar – gambar dari pancuran di atas kepala yang terpasang.

> Tanda terima pembelian dan catatan pengiriman untuk Pancuran di atas kepala.

EDW03 Dual Flush Water Closets > Gambar – gambar dari WC yang terpasang.

> Tanda terima pembelian dan catatan pengiriman untuk WC.

EDW04 Water-Efficient Urinals > Gambar – gambar dari tempat kencing yang terpasang.

> Tanda terima pembelian dan catatan pengiriman untuk tempat kencing.

EDW05 Cerat Efisien Air untuk Bak Cuci Piring > On site test results by the auditor of the flow rate at the highest flow per minute, using a timer and a 
measurement container. It is also recommended to use a pressure gauge to measure the water 
pressure.

> Gambar – gambar dari kran dapur atau pembatas aliran yang terpasang.

> Tanda terima pembelian dan catatan pengiriman untuk kran dapur atau pembatas aliran.

EDW07 Sistem Pemanenan Air Hujan > Gambar – gambar dari Sistem Pengumpulan Air Hujan yang terpasang dan perpipaan ganda.
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EDW07 Sistem Pemanenan Air Hujan > Tanda terima pembelian dan catatan pengiriman untuk sistem pengumpul atau penyimpanan air 
hujan. 

EDW08 Pengaturan Taman Efisien Air > Gambar – gambar dari jenis tanaman yang ditanam, area lansekap dan sistem pengairan.

> Tanda terima pembelian dan catatan pengiriman untuk tanaman dan tumbuh-tumbuhan.

EDW10 Sistem Perlakuan dan Daur Ulang Air 
Cucian

> Gambar – gambar yang diberi materai dan tanggal dari sistem yang terpasang.

> Tanda terima pembelian dan catatan pengiriman untuk sistem pengolahan dan penyimpanan air.

> Perhitungan atau spesifikasi terbaru jika dibutuhkan.

Material Measures Persyaratan Audit Konstruksi
EDM01 Lantai Beton Lembaran > Foto yang ditanggali dari lantai beton lembaran yang diambil selama atau setelah proses konstruksi; 

dan

> Bukti pembelian untuk bahan lantai beton lembaran yang ditentukan; atau

> Nota pengiriman.

EDM02 Konstruksi Atap > Foto yang ditanggali dari atap yang diambil selama atau setelah proses konstruksi; dan

> Bukti pembelian untuk bahan-bahan bangunan yang digunakan untuk konstruksi atap; atau

> Nota pengiriman untuk bahan-bahan yang digunakan untuk konstruksi atap.

EDM03 Dinding Luar > Foto yang ditanggali dari dinding yang diambil selama atau setelah proses konstruksi; dan

> Bukti pembelian untuk bahan-bahan bangunan yang digunakan untuk konstruksi dinding; atau

> Nota pengiriman untuk bahan-bahan yang digunakan untuk konstruksi dinding.

EDM04 Dinding Dalam > Foto yang ditanggali dari dinding yang diambil selama atau setelah proses konstruksi; dan

> Bukti pembelian untuk bahan-bahan bangunan yang digunakan untuk konstruksi dinding; atau

> Nota pengiriman untuk bahan-bahan yang digunakan untuk konstruksi dinding.

EDM05 Pengaturan Lantai > Foto yang ditanggali dari lantai setelah dipasang; dan

> Bukti pembelian untuk bahan lantai beton lembaran yang ditentukan yang digunakan setelah lantai 
selesai dipasang; atau

> Nota pengiriman untuk bahan-bahan yang digunakan untuk lantai.

EDM06 Bingkai Jendela > Foto yang ditanggali dari jendela-jendela yang dipasang; dan

> Bukti pembelian untuk jendela yang ditentukan; atau

> Nota pengiriman untuk jendela.

EDM07 Insulasi Dinding > Foto yang ditanggali dari insulasi yang dipasang selama proses konstruksi; dan

> Sebuah invoice untuk insulasi yang ditentukan; atau

> Nota pengiriman untuk bahan-bahan yang digunakan untuk insulasi.
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