
BAB I PENDAHULUAN 

PUSAT FOTOGRAFI DI SEMARANG 

1.1 Latar Belakang 

Manusia merupakan cerminan dalam fotografi, hal ini dikarenakan dalam berbagai sisi 

kehidupan manusia menjadikan fotografi untuk memenuhi kebutuhannya. Fotografi ada di berbagai 

aspek kehidupan, dapat dilihat melalui media informasi yaitu surat kabar, majalah, media informasi 

internet dan media informasi lain bersifat umum. 

Di Indonesia, fotografi memiliki perkembangan yang cukup pesat. Dapat dilihat dari semakin 

bertambahnya jumlah penggemar fotografi, anggota dalam komunitas atau organisasi fotografi, 

berkembangnya teknologi untuk alat – alat fotografi. Hal lain yang menunjang perkembangan 

fotografi yaitu semakin banyaknya pengguna media fotografi sebagai sarana penunjang berbagai 

kegiatan seperti pada media massa, bidang perdagangan, ilmu pengetahuan, hokum, pendidikan, 

kedokteran, dokumentasi, hiburan/seni budaya, dan lain – lain. 

Indonesia mempunyai FPSI (Federasi Perkumpulan Seni Foto Indonesia) yang merupakan 

anggota FIAP (Federation INternationale de l’art Photographique). FPSI  beranggotakan klub – klub 

fotografi di Indonesia. FPSI memiliki agenda utama tetap tiap tahun yaitu Salon Foto. Salon Foto 

merupakan lomba foto bagi seluruh masyarakat Indonesia. Salon Foto merupakan event terbesar 

dan lomba yang bergengsi di Indonesia. Melalui Salon Foto tersebutlah, para fotografer memburu 

poin. Poin – poin yang didapatkan dan dikumpulkan untuk memperolerh gelar dari FPSI. Salon foto 

diadakan bergantian oleh klub – klub foto ( Federasi Perkumpulan Senifoto Indonesia, 2007). Acara 

puncak dalam Salon Foto berupa penjurian biasanya dilakukan di hotel – hotel, tergantung tuan 

rumahnya dan tidak terdapat fasilitas khusus untuk menampung itu. Biasanya, pada acara Salon 

Foto tersebut aka nada pameran yang memarekan foto – foto yang diterima. FPSI mempunyai 

secretariat di Jl. Harjowinata no.8 Yogyakarta. FPSI mempunyai agenda Musyawarah Nasional setiap 

3 tahun sekali dan rapat kerja setiap tahunya. Penentuan tempat rapat diurus oleh tuan rumah 

Salon Foto yang saat itu bertugas (Federasi Perkumpulan Senifoto Indonesia, 2007). Tahun 2002, 

FPSI mempunyai anggota 32 klub foto dan jumlah peserta masuk lomba Salon Foto berjumlah 234 

orang (Leonardus, 2002). Tahun 2004, Salon foto tercatat 36 klub dan jumlah peserta yang masuk 

lomba Salon Foto berjumah 665 orang (Kurniasari, 2004). Perkembangan itu terasa juga di bidang 

fotografi jurnalistik dan studio yang semakin maju sejak memasuki era baru reformasi, seiring 

dengan kebebasan pers. 



Selama ini, nilai sebuah karya foto masih lebih rendah daripada nilai sebuah lukisan atau patung. 

Hal ini diakrenakan fotografi kadang dipandang bukan sebagai seni seperti pada lukisan dan patung. 

Padahal sebenarnya fotografi merupakan salah satu cabang dari seni ( Microsoft, 2006) sehingga 

mempunyai nilai yang sejajar dengan patung maupun lukisan, meskipun dalam pembuatan foto kita 

dibantu teknologi kamera. Hal ini yang perlu diluruskan, kamera merupakan alat bantu fotografer 

dalam menciptakan suatu karya yang baik dan artistic. Sama halnya dengan kuas pada lukisan, dan 

tatah dalam seni pahat. Tanpa skill, sense dan kreativitas yang kuat, mustahil si fotografer dapat 

menciptakan sesuatu yang artistik. 

Semarang merupakan tempat diadakanya kongres pertama GAPERFI (Gabungan Perhimpunan 

Seni Foto Indonesia) pada 19 – 30 Oktober 1955. Komunitas pecinta fotografi di Semarang tiap 

tahun semakin berkembang, tidak hanya jumlah anggota pada komunitas tersebut namun diikut 

sertakan dengan kualitas karya – karya fotografernya.Dapat dilihat, jumlah pengusaha di bidang 

fotografi di Semarang kian bertambah . Dari hal ini, perkembangan fotografi di Semarang dianggap 

baik dan telah menjadi peluang bisnis yang menjanjikan, baik dari segi peralatan dan perlengkapan 

fotografi, cuci cetak foto dan jasa fotografi. Namun sarana fotografi masih sangat sedikit 

(Fotomedia, 2002) khususnya untuk pameran foto. Fasilitas untuk gallery foto masih belum ada di 

Semarang, kalaupun ada biasanya diadakan di lobi hotel atau mall. Pendidikan fotografi selama ini 

juga masih sedikit, dan juga tidak terlalu dikenal orang awam. Hal ini tentu tidak seimbang dengan 

perkembangan fotografi dan kebutuhan para penggemarnya. Karena itu dibutuhan suatu wadah 

yang membuat masyarakat dapat mempelajari dan menampung kegiatan – kegiatan dalam bidang 

fotografi misalnya galeri foto, sarana pendidikan fotografi, tempat berkumpul klub foto, toko jual 

beli alat foto dan pelayanan jasa yang identik dengan fotografi. 

Melihat kondisi tersebut, sangat berpotensi untuk didirikanya sebuah Pusat Fotografi di 

Semarang yang diharapkan dapat menjadi wadah Seni Fotografi baik untuk komunitas masyarakat 

juga Organisasi – organisasi formal. 

1.2 Rumusan masalah 

Dapat membuat desain sarana pusat fotografi yang mempunyai banyak fungsi ruang yang berlainan 

sifat (misalnya galeri dan museum kamera yang non komersil, dan penyediaan jasa dan alat yang 

bersifat komersil) namun tetap menjadi suatu kesatuan, selaras, seimbang dan tentu mewakili jiwa “ 

seni fotografi “ yang kreatif dan artistik. Menjadi wadah yang memiliki Point of Interest, warna dan 

keseimbangan yang diterjemahan secara arsitektur, sehingga memiliki komposisi yang harmonis. 



Juga menciptakan bangunan yang mempunyai konsep khusus untuk fotgrafi, karena selama ini 

fotografi sering dicampur adukan dengan lukisan dan grafis. 

 

1.3 Tujuan dan Sasaran 

Tujuan 

Mendapatkan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur mengenai bangunan  

Pusat Fotografi Di Semarang. Yang diharapkan mampu mewadahai aktifitas dalam dunia fotografi 

secara terpadu, fasilitatif, dan representatif. 

Sasaran 

Tersusunya Landasaran Program Perencanaan dan Perancangan Pusat Fotografi Di Semarang 

beserta program dan kapasitas berdasarkan aspek – aspek panduan perancangan. 

1.4 Manfaat 

a) Secara subjektif 

• Untuk memenuhi persyaratan dalam menempuh Tugas Akhir sebagai penentu 

kelulusan Sarjana Strata 1 (S1) pada Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik UNDIP 

Semarang tahun 2013. 

• Sebagai pedoman dalam penyusunan Landasan Program Perencanaan dan 

Perancangan Arsitektur (LP3A). 

b) Secara Obyektif 

• Dapat bermanfaat sebagai pengetahuan dan penambah wawasan pembaca pada 

umumnya, mahasiswa arsitektur pada khususnya yang akan mengajukan produk 

Tugas Akhir. 

1.5 Ruang Lingkup 

a) Ruang Lingkup Substansial 

Merencanakan dan merancang suatu Pusat Fotografi Di Semarang dan termasuk dalam 

kategori bangunan tunggal berserta perancangan tapak lingkungan sekitar. 

b) Ruang Lingkup Spasial  

Secara administratif, rencana tapak yang akan dipakai adalah lahan di Kota Semarang baik 

milik pemerintah maupun swasta 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 



Sistematika pembahasan pada landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur akan 

diurutkan sebagai berikut : 

Bab 1 Pendahuluan 

Berisi latar belakang, Rumusan masalah, tujuan dan sasaran, manfaat, ruang lingkup pembahasan, 

sistematika pembahasan dan alur pikir 

Bab 2 Tinjauan Pustaka dan Studi Banding 

Membahasa mengenai Pusat Fotografi secara mendalam, baik melalui pengertian fotografi, 

sejarah fotografi, fungsi fotografi, unsur dalam fotografi dan hal – hal yang berkaitan dengan 

fotografi. Pengamatan pada objek yang terkait dengan studi banding kemudian ditarik kesimpulan 

melalui hasil observasi 

Bab 3 Tinjauan Pusat Fotografi di Semarang 

Berisi tinjauan kota Semarang dari gambaran umum, potensi, peranan, fungsi maupun hambatan 

Bab 4 Kesimpulan, Batasan dan Anggapan 

Berisi tentang kesimpulan mengenai Pusat Fotografi di Semarang, batasan dan anggapan dalam 

perencanaan dan perancangan bangunan 

Bab 5 Pendekatan Program Perencanaan dan Perancangan 

Berisi 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 6 Program Dasar Perencanaan dan Perancangan 

Menguraikan keputusan yang dirumuskan menjadi program dasar perencanaan dan perancangan 

serta program ruang yang ditentukan dari hasil pendekatan sebelumnya 

 


