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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. 
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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 

 

Tabel 6.1. Strategi Pendekatan Desain Arsitektur Kontemporer 

Sumber : Analisis Pribadi 

No. Prinsip Ars. 

Kontemporer 

Strategi Pencapaian 

1. Gubahan yang ekspresif 

dan dinamis 

Gubahan massa tidak berbentuk 

formal (kotak) tetapi dapat memadukan 

beberapa bentuk dasar sehingga 

memberikan kesan ekspresif dan 

dinamis. Bentuk juga dapat 

menyesuaikan dengan gaya arsitektur 

pada generasi sekarang agar menjadi 

daya tarik wisatawan. 

Bentuk juga dipengaruhi oleh 

perkembangan dari dunia perfilman. 

Contohnya dari ruang yang difungsikan 

untuk menyimpan film seluloid berbeda 

dengan ruang untuk menyimpan film 
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dalam bentuk DCP (Digital Cinema 

Package) ataupun HDD. 

2. Konsep ruang terkesan 

terbuka 

Penggunaan dinding dari kaca, 

antara ruang dan koridor (dalam 

bangunan) dan optimalisasi bukaan 

sehingga memberikan kesan bangunan 

terbuka dan tidak masiv 

3. Harmonisasi Ruang Luar 

dan Dalam 

Pemisahan ruang luar dengan 

ruang dalam dengan menggunakan 

perbedaan pola lantai atau bahan lantai 

4. Memiliki fasad yang 

transparan 

Fasad bangunan menggunakan 

bahan yang transparan sehingga 

memberikan kesan terbuka, selain 

untuk optimalisasi cahaya yang masuk 

ke ruang juga sebagai eyecatching 

pengunjung untuk datang karena 

memberikan kesan terbuka 

5 Kenyamanan Hakiki Kenyamanan tidak hanya 

dirasakan oleh beberapa orang saja, 

tetapi juga dapat dirasakan oleh kaum 

difabel 

6. Eksplorasi Elemen 

Lansekap 

Memberikan pola orientasi 

bangunan yang nyaman bagi 

pengunjung. 

Mempertahankan vegetasi yang 

dapat dimanfaatkan di dalam site dan 

tidak mengganggu sirkulasi di luar 

maupun di dalam site. 

7. Bangunan yang Kokoh Menerapkan sistem struktur dan 

teknologi yang kuat dengan 

menggunakan material modern 

sehingga memberikan kesan yang baru 

dan dapat beradaptasi dengan gaya 

arsitektur masa kini. 
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6.1.2. New Museology 

Tabel 6.2. Strategi Pendekatan Desain New Museology 

Sumber : Analisis Pribadi 

No. New Museology Konsep 

1. 

Copying with everyday 

life 

Penggunaan teknologi yang berhubungan 

dengan gadget 

Social development Pemberian ruang komunal / meeting point 

2. 
Extensive, radical 

public orientation 

Konsep yang jauh berbeda dengan 

tradisional museum dengan berprinsip 

pengunjung sebagai peran aktif dalam 

museum 

3. 

Subject: complex 

reality 

Merancang sebuah ruang pamer yang 

modern dan memiliki story line 

Interdisciplinarity 
Membuat suasana ruang yang bebas dan 

tidak terbatasi 

Orientation to the past 

Linking the past to the 

present and future 

Penggunaan story line dalam membuat 

sebuah alur ruangan agar tujuan museum 

perfilman bisa tersampaikan dengan baik 

4. 

Collection 
Tugas atau tujuan dari museum perfilman 

adalah sebagai collection, documentation, 

research, conservation, mediation, 

continuing education, dan evaluation. 

Berbeda dengan tradisional museum, 

dimana dalam new museology bertujuan 

agar dapat menjadi sebuah pembelajaran 

yang berkelanjutan bagi pengunjung 

museum dan sebagai evaluasi bagi 

pengunjung agar dapat lebih 

mengembangkan seni perfilman, tidak 

hanya melihat dan mendokumentasikan 

benda koleksi yang dipamerkan saja, 

tetapi menjadi sebuah edukasi yang 

berlanjut. 

Documentation 

Research 

Conservation 

Mediation 

Continuing education 

Evaluation 



110 
 

 
 

6.1.3. Tata Ruang Museum 

A. Faktor Alur Cerita 

 

Gambar 6.1. Konsep Alur Museum Perfilman 

Sumber : Analisis Pribadi 

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. 
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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 

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. 


