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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 LATAR BELAKANG 
Perkembanganjaman di era modern 

sekaranginisudahbegitupesatnya.Begitujugahalnyadenganperkembanganteknologisekar

angini, khususnyaperkembanganteknologidalamdunia media 

rekam.Takpatutdipungkirikebutuhan media 

rekamdewasainicukuppentingdalamkehidupankitasehari-hari.Seseorangmemerlukan 

media ataualat yang dapatmendokumetasikanmomen – momenpentingdalamhidupnya. 

Pusat Media Rekam, bagibanyakdarikitaadalahsuatutempat yang di 

dalamnyakitabisabelajartentang media rekamitusendiri, dalamhalinifotografidan film, 

danterdapatbeberapafasilitas yang ada di dalamnyaseperti studio, bursa 

jualbelidansebuahgaleri yang dapatmengapresiasidarikarya-karya media rekam yang 

telahdibuat. Hal inidibuatsebagaisalahsatuwujudapresiasiseni di kota Semarang yang 

terbilangmasihkurangantusiasbilaterdapatsebuahpameranataudiskusitentang media 

rekam. 

Padasaatini, Pusat Media Rekamterbilangmasihasing di kota Semarang. Ada 

beberapakursus yang termasukbidang media rekam, namunkebanyakan di 

bidangfotografi.AntaralainsepertiBambang RSD School of Photography dan Total 

Lighting Photography. Keduanyahanyabergerakpadabidangfotografi, tidakbicarasecara 

universal apaitu media rekam. Padabidang film, sekolahtentang film di kota Semarang 

hampirdibilangtidakadawadah yang memfasilitasinya. 

Selebihnyahanyakomunitasatauperkumpulandaripecintaataupenggiat film.Seperti yang 

terjadi di komunitasKronikFilmedia, salahsatu Unit KegiatanMahasiswa (UKM) pecinta 

film mahasiswaUniversitasDiponegoro (UNDIP). 

Begitujugadengan studio media rekam yang ada di Semarang 

lebihcenderungbergerak di bidangfotografi.Seperti Duta Indah Foto, Portrait 

Photography, Clique Photography, dll.Belumada studio yang di dalamnyaterdapat studio 

untukfotografidan film.Pangsapasar Semarang memangmasihterlaluawamuntuk studio 

film atau studio yang dapatmemenuhikebutuhanberkreasi di bidangtersebut. 

Dari uraiantersebutdiatasdi Semarang, dibutuhkansuatuwadahkegiatanyang 

memberikanedukasitentang media rekam, 
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sekaligusmenyediakantempatuntukmengapresiasitentangkarya-karya media 

rekam.Olehkarenaitu, 

untukmengatasipermasalahantersebutdiperlukanperencanaandanperancangantentangP

usat Media Rekam di Semarang denganpenekananarsitektur modern. 

1.2 TUJUAN 
Untuk mendapatkan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur 

mengenai bangunan Pusat Media Rekam di Semarang, dimana pengunjung akan 

terlibat secara langsung di dalam dunia media rekam baik sebagai pesertakursusmedia 

rekam,maupunpenikmat media rekam. Pusat media rekam ini diharapkan mampu 

mewadahi aktivitas dalam dunia media rekam secara terpadu, fasilitatif dan 

representatif. 

1.3 METODOLOGI PENULISAN 
Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu dengan pengumpulan 

sumber data primer dan sekunder kemudian dijelaskan dan dianalisa dalam bentuk uraian 

untuk memperoleh kesimpulan. 

Data-data diperoleh dengan cara : 

1. Wawancara dengan narasumber 

Dilakukan dengan pihak-pihak terkait dan kompeten dengan topik permasalahan untuk 

mendapatkan data primer, dan persyaratan-persyaratan fisik maupun non fisik 

bangunan.Wawancaradilakukandengancarapenulisandanmenggunakanalatperekamsu

ara.Pelaksanaanwawancarainiterdapatketikapenulismencobamendapatkan data 

tentangkapasitaspesertapameran.Kegiatanwawancarainidilakukankepadabeberapaan

ggotaklubfotografi di Semarang. 

2. Studi Literatur 

Yaitu dengan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan teori, konsep atau 

standar perencanaan yang digunakan dalam penyusunan 

program.Padalaporaninipelaksanaan data 

studiliteraturdilakukanpadapenentuanbesaranruangpadasutdibesararuang. 

3. Observasi Obyek 
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Melakukan pengamatan langsung terhadap obyek serupa yang kemudian dijadikan 

sebagai bahan komparasi untuk penyusunan Landasan Program Perencanaan dan 

Perancangan Arsitektur. 

Pusat Media Rekammempunyaiarti yang 

sangatluasapabiladijelaskanmenurutbeberapapandangan.Secarasingkatnya, 

Pusatadalahpokokpangkalatau yang menjaditempatutamauntukmelakukansuatukegiatan 

yang menjaditempatkedudukanutama.Media adalahalat (sarana) 

komunikasisepertikoran, majalah, radio, televisi, film, poster, danspanduk  yangterletak 

di antaraduapihak (orang, golongan, dsb).  

Sedangkanrekamadalahbekasataukesandarisesuatuygdiucapkan, bekasygdituliskan 

(garis-garisataugambar).(KamusBesarBahasa Indonesia (KBBI). 

Dari berbagaipengertian di atas, makadapatdisimpulkanpengertianPusat Media 

RekamAdalahsebuahwadahatautempatuntuktempatbelajar / kursus (short 

course)tentang media rekam, dalamhalinifotografidan film, yang 

didalamnyaterdapatfasilitasseperti studio, bursa 

jualbelidangalerisebagaifasilitaspenunjangdanberlokasi di Semarang. 

TujuandaridibuatnyaPusat Media Rekamadalahmenyediakansarana / 

fasilitasuntukmemajukandunia media rekamterutamadalamhalilmu media rekam yang 

berskalanasionaldankegiatanpengembanganminat, bakat, danpotensigenerasimuda di 

kota Semarang padakhususnyadanpadagenerasimuda Indonesia padaumumnya. 

  

1.4 SISTEMATIKA PEMBAHASAN 
Sistematika pembahasan pada LandasanProgram Perencanaan dan Perancangan 

Arsitektur akan diurutkan sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

 Berisi tentang latar belakang, tujuan dan sasaran,metode pembahasan, 

sertasistematika pembahasan. 

BAB II PEMAHAMAN ISTILAH 

Membahas mengenaiPusat Media Rekam di Semarang dengan terlebih dahulu 

membahas mengenai pusat media rekam itu sendiri lalu dilanjutkan dengan 

pengertian, fungsi dan hal-hal yang berkaitan dengan pusat media rekam. 
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BAB III PEMAHAMAN TENTANG PROYEK PUSAT MEDIA REKAM DI SEMARANG 

 Berisitentang keberadaan Pusat Media Rekam di 

Semarangbesertakegiatansertafasilitas yang terdapatdidalamnya. 

BAB IV KETENTUAN DAN PERSYARATAN 

 Berisi tentang ketentuandanpersyaratan mengenai Pusat Media Rekam di 

Semarang, mengenaibatasan dan anggapan dalam perencanaan dan 

perancangan bangunan.Serta mengenai pendekatan program yang meliputi 

tujuan dan analisa berbagai aspek perencanaan, pendekatan standar untuk 

mendapatkan program ruang, pendekatan pemilihan lokasi dan tapak serta 

implementasi tema arsitektur. 

BAB V KONSEP AWAL PERANCANGAN 

 Berisi tentang dasar-dasar dalam perancangan yang meliputi konsep dasar, 

program ruang dan aspek-aspek perancangan Pusat Media Rekam di 

Semarang. 

  

 

 


