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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 facebook saja. Maka dengan 

adanya museum perfilman di Semarang ini, dapat menjadi wadah bagi 
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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 
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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. 

 

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? 
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 Bagaimana merancang sebuah museum perfilman yang memiliki story 

line yang 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 : 
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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 
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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 

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 


