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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 

story line perkembangan perfilman. Kemudian bentuk radial digunakan 

untuk memisahkan perkembangan antara negara satu dengan negara 

yang lainnya sesuai dengan ciri khasnya masing-masing. 

 

Bagan 7.1. Tata Ruang Pamer Museum Perfilman 

Sumber : Analisis Pribadi 



113 
 

 
 

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, dan Indonesian Cinema 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 story line atau alur cerita yang jelas agar pengunjung dapat 

mudah mengikuti alur cerita sejarah perkembangan perfilman 

tersebut. 

 

Gambar 7.1. A Hidden Museum on the Danish West Coast 

Sumber : www.cwinteriors.in 
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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 story line yang jelas. 

 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. 

 

Gambar 7.2. National Museum of African American History and 

Culture 

Sumber : www.architecturalrecord.com 

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 sekarang dapat menciptakan sebuah museum 

dengan paradigma new museology dimana kesan terhadap museum ini 

nantinya akan menarik hati terutama para generasi muda. 
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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 : 

1. 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. 

2. 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.  
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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 Low Rise Building yang dibangun di 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 mini pile beton, pondasi ini menggunakan prinsip yang sama 

dengan 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 
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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 

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. 
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Gambar 7.3. Rangka Kuda-Kuda Kaku (Truss) 

Sumber : www.atok-pelangi.blogspot.com 

 

7.3.5. Struktur Bangunan Tahan Gempa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 7.2. Sistem Pengamanan Gempa Bumi pada Bangunan 

Sumber : Prinsip-Prinsip Desain Arsitektur Tahan Gempa, hal 68-79 

Pada struktur utama, kekakuan (stiffness), kekuatan (strength), dan 

daktilitas (ductility) adalah aspek respons struktur yang paling penting 

untuk menghadapi gempa menurut elnashai dan Di Sarno, 2008 (Dalam 

Noor Cholis Idham, Ph.D, IAI. 2014). Kekakuan adalah kemampuan suatu 

Sistem Pengamanan 

terhadap Gempa Bumi 

Sistem Pasif 

- Bracing system 

- Flexible frame 

- Rigid frame system 

- Tune mass damper 

- Tune liquid damper 

- Other damper 

Sistem Aktif 

- Active mass damper 

- Active bracing 

system 

- Smart materials 

Sistem Isolasi 

- Soil buffer 

- Pined connection 

- Base isolator 
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atau kelompok elemen bangunan untuk menahan kemungkinan tekuk 

(buckling) di bawah beban gempa. 

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. 

 

Gambar 7.4. Van Gogh Museum 

Sumber : thespaces.com 

B. Lantai Granit 
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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. 

 

Gambar 7.5. Lantai Granit 

Sumber : www.4muda.com 

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. 

 

Gambar 7.6. Lantai Marmer 

Sumber : www.4muda.com 

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. 
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Gambar 7.7. Lantai Keramik 

Sumber : www.4muda.com 

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. 

 

Gambar 7.8. Dinding Rooster 

Sumber : sembilanstudio.com 

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. 
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Gambar 7.9. Dinding Hebel / Hebel Block 

Sumber : homeowners.hebel-usa.com 

C. Dinding Batu Andesit 

Dinding batu andesit memberi kesan yang teduh dan menyatu 

dengan alam. 

 

Gambar 7.10. Dinding Batu Andesit 

Sumber : jualbatualam.com 

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 

polyvinil butiral film (PVB). PVB akan merekatkan kaca sehingga pecahan 

kaca tetap menempel meskipun telah pecah. Meskipun mempunyai 

ketahan lebih terhadap penetrasi, kekuatan kaca laminated tidak berbeda 

jauh dengan kaca float biasa. 
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Gambar 7.11. Dinding Kaca 

Sumber : RumahLia.com 

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. 

 

Gambar 7.12. Dinding Polystyrene Foam 

Sumber : b-panel.com 

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. 

 

Gambar 7.13. Plafon Gypsum 

Sumber : desainsrumahminimalis.com 
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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.  

 

Gambar 7.14. Rangka Metal Furing 

Sumber : Indotrading.com 

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. 
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Gambar 7.15. Atap Tempered Glass 

Sumber : octatube.nl 

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. 

 

Gambar 7.16. Atap Bitumen 

Sumber : deludru.com 

7.5. Landasan Perancangan Wajah Bangunan 

 

Gambar 7.17. View to Site 

Sumber : Analisis pribadi 

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 



126 
 

 
 

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 

 

Gambar 7.18. Tata Ruang Tapak 

Sumber : Analisis pribadi 

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. 
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Gambar 7.19. Art Lens 

Sumber : augmentedrealitytrends.com 

 
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. 

 

Gambar 7.20. LCD Touchscreen Technology 

Sumber : pinterest.com 

3. Interactive Floor 
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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. 

 

Gambar 7.21. Interactive Floor 

Sumber : vertigo-systems.de 

 

7.7.2. Sistem Kebakaran 

Penanggulangan bahaya kebakaran dibagi menjadi dua, yaitu 

penanggulangan aktif dan penanggulangan pasif 

A. Penanggulangan Aktif 

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 
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Bagan 7.3. Sistem Pemadaman Kebakaran 

Sumber : Analisis Pribadi 

 

B. Penanggulangan Pasif 

Penanggulangan pasif meliputi fasilitas dan struktur tahan api, 

diantaranya adalah : 

- Tangga darurat 

- Pintru darurat 

- Smoke detector dan Sprinkler 

 

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 (ground 

tank) dialirkan ke 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. 
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7.7.4. Sistem Jaringan Listrik 

Sumber listrik utama pada bangunan museum dan galeri perfilman ini 

berasal dari PLN. Untuk back-up ketika terjadi pemadaman atau listrik 

mati, maka perlu adanya genset 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. 


