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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Pengertian Judul 

“Surakarta Photography Center” 

 Surakarta  : merupakan salah satu kota besar di Propinsi Jawa 

Tengah, terletak antara 11045’15” sampai dengan 11045’35” BT dan 

736’00” sampai dengan 756’00” LS, memiliki suhu udara antara 

26C sampai dengan 28C, sedangkan kelembaban udara berkisar 

antara 71 sampai dengan 87 persen
1
 

 Photography :  seni dan proses penghasilan gambar melalui    

cahaya pada  film atau penukaan yang dipekakan
2
. 

Dalam seni rupa, Photography adalah proses pembuatan 

lukisan dengan menggunakan media cahaya. Sebagai istilah umum, 

Photography berarti proses atau  metode untuk menghasilkan gambar 

atau foto dan suatu objek dengan merekam pantulan cahaya yang 

mengenai objek tersebut pada media yang peka cahaya.  

Photography sendiri berasal dari dua patah kata “photo” dan “graphy”. 

- Photo berasal dan bahasa Latin yang memiliki arti cahaya, sinar 

atau Iebih luas biasa diartikan pencahayaan, penyinaran.  

- Graphy berasal dan bahasa latin “Graphien” yang kurang lebih 

memiliki arti tulisan gambar atau design bentuk.  

Jadi Photography dapat di artikan secara luas sebagai gambar mati 

atau lukisan yang diperoleh melalui media yang dikenal dengan nama 

kamera. 

 Center  : place of great activity, especially one to which 

people are attracted from surrounding district or from which they go 
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out
3
. Dalam terjemahan bahasa Indonesia adalah suatu tempat yang 

mempunyal aktivitas tinggi, yang menarik orang-orang didaerah 

sekitarnya untuk menuju ketempat itu.  

 

Jadi dapat disimpulkan Surakarta Photography Center (SPC)adalah 

 Suatu tempat yang melayani berbagai bentuk kegiatan fotografi baik 

yang bersifat komersial seperti pusat penjualan, penyewaan dan layanan 

servis kamera, penjualan alat-alat fotografi, jasa advertising, wedding 

photography, theme photo studio dan studio foto maupun yang bersifat non 

komersial, seperti, kegiatan Pameran Fotografi, Kegiatan Workshop/ Seminar 

Fotografi dan Kegiatan Pendidikan yang berada dikota Surakarta dipropinsi 

Jawa Tengah. 

 

1.2. Latar Belakang 

1.2.1. Perkembangan Fotografi Di Surakarta 

a. Perkembangan Organisasi Fotografi 

Dunia Fotografi Indonesia mengalami perkembangan yang 

cukup pesat, karena sesungguhnya fotografi sudah sejak lama 

dikenal oleh orang Indonesia. Tercatat dalam sejarah dunia 

fotografi Indonesia, hanya dalam waktu dua tahun sejak fotografi 

ditemukan oleh manusia. Temuan baru itu sudah masuk ke bumi 

nusantara, selanjutnya fotografi mulai dikenal luas di seluruh 

Indonesia termasuk kota Surakarta.
4
 

Perkembangan fotografi yang cukup pesat terjadi karerna 

para fotografer mendirikan perkumpulan atau organisasi fotografi. 

Tercatat banyak sekali perkumpulan fotografi yang lahir baik itu 

profesional ataupun amatir, hal ini sangat mempengaruhi dunia 

fotografi di Indonesia. Pada tanggal 15 Februari 1924 atau tepatnya 

80 tahun yang lalu, dengan nama Preanger Amateur Fotograafen 

Vereeniging yang disingkat PAF, didirikan di hotel Preanger 

Bandung. Bisa dikatakan bahwa PAF adalah club foto tertua yang 

masih hidup sampai sekarang kemudian ada juga FPSI (Federasi 

Perkumpulan Seni Foto Indonesia). Penggemar fotografi yang ada 
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di kota kota seluruh Indonesia juga mulai mendirikan organisasi 

fotografi misalnya : Begelen Foto Club, (BFC, Purworejo), 

Perhimpunan Candra Naya (LFCN, Jakarta), Caltex Camera Club 

(CCC, Pekanbaru), Himpunan Seni Foto Amatir (HISFA, 

Yogyakarta), Foto Club Surakarta (FOCUS, Surakarta), Student 

Foto Fands (SPF, Surabaya), Perhimpunan Amatir Foto (PAF, 

Bandung).
5
 

Kota Surakarta sebagai salah satu kota budaya juga 

mempunyai organisasi foto yang bersifat profesional ataupun yang 

tarafnya masih amatir, misalnya Paguyuban Fotografer Surakarta, 

FOCUS dan untuk club foto yang sifatnya masih amatir yang 

biasanya adalah untuk kalangan mahasiswa arsitektur UNS, 

Fotografi Funs Club (FFC), Komunitas Kamar Gelap, Komunitas 

Fotografi Nayaka dan masih banyak lagi perkumpulan fotografi 

yang mulai muncul di kota Surakarta. 

Kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat 

mengharuskan para fotografer untuk membuat wadah baru yang 

memanfaatkan teknologi ini. Tanggal 30 Desember 2002 dibentuk 

wadah yang bernama fotografer.net (FN). Wadah ini merupakan 

sebuah situs untuk penggemar fotografi. Setelah detik.com 

memberitahukan kelahirannya, dan diikuti sebuah artikel di 

Kompas, jumlah anggota membeludak. Ketika merancang FN, 

diperkirakan akan hanya ada sekitar 1.000 anggota sampai akhir 

tahun 2003, ternyata jumlah itu melampaui dalam waktu sebulan 

saja. Sekarang jumlah anggota yang terdaftar pada FN sudah 

13.000 orang. Walau yang aktif diperkirakan hanya sepertiganya 

saja. Memang jumlah yang tidak sedikit, apalagi jika menilik 

jumlah foto yang sudah di up-load ke FN, yang melewati 60.000 

bingkai foto dalam setahun ini. Wajar saja jika menilik jumlah foto 

yang di up-load rata-rata sebanyak 150-250 foto perhari. Bahkan, 

rekor terbanyak mencapai 360 foto di up-load dalam rentang waktu 

24 jam. Jika pada satu dua tahun pertama jumlah hit total dalam 

sebulan hanya berkisar angka ratuan ribu hit, maka pada bulan 

Oktober 2003 lalu jumlah hit total ke FN lebih dari 15 juta hit  per 

bulan.
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b. Pendidikan Fotografi 

Perkembangan fotografi yang cukup pesat tidak lepas dari 

semakin meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat kita. Sejak 

tahun 1998, setidaknya di Indonesia lahir sarjana fotografi dengan 

gelar (S.sn) Sarjana Seni selanjutnya hampir setiap tahun terus 

bertambah.
7
 

Di Surakarta terdapat dua perguruan tinggi negeri dan 24 

perguruan tinggi swasta. Keberadaan perguruan tinggi tersebut 

menunjukkan bahwa Kota Surakarta telah memiliki lembaga 

pendidikan tinggi yang relatif lengkap, sehingga cukup layak untuk 

disebut sebagai kota pendidikan juga. Asset tersebut merupakan 

sarana dan prasarana yang penting bagi penyediaan sumber daya 

manusia terdidik di Surakarta. 

Fotografi banyak diajarkan di berbagai jurusan pada banyak 

universitas guna menunjang pengetahuan untuk diaplikasikan 

dalam profesinya. 

 

Tabel 1.1 Jurusan pada Universitas di Surakarta yang Menyertakan 

Pengetahuan Tentang Fotografi pada Kurikulum 2004 

Universitas Jurusan Status 

UNS Arsitektur 

Seni rupa 

Diskomvis 

Komunikasi 

Fisip 

Mata kuliah 

Mata kuliah 

Mata kuliah 

Mata kuliah 

Mata kuliah 

UMS Arsitektur Mata kuliah 

UTP Arsitektur Mata kuliah 

UNISRI Fisip Mata kuliah 

ASDI Seni rupa. Diskomvis Mata kuliah 
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ADES Seni rupa. Diskomvis Mata kuliah 

STSI Seni rupa. Diskomvis Mata kuliah 

Digital Studio Disain grafis Mata kuliah 

Sumber : analisa penulis 

Semakin meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat, 

mengakibatkan dunia fotografi di Surakarta semakin berkembang 

dengan baik. Terbukti dari seringnya diadakan pameran, seminar, 

serta workshop di Kota Surakarta, walaupun masih kalah 

intensitasnya jika dibandingkan dengan seni lukis. Akan tetapi dari 

keseluruhan pameran yang diadakan di Balai Soedjadmoko 

Surakarta selama tahun 2004 pameran fotografi menduduki 

peringkat kedua setelah pameran lukisan 

1.2.2. Potensi Dan Masalah Fotografi Di Surakarta 

a. Wadah Organisasi Fotografi 

Fotografi sebagai seni menarik minat masyarakat untuk 

mencoba lebih memahami dan berprestasi lebih dalam, maka 

muncullah organisasi penggemar fotografi, untuk kalangan 

professional terdapat Paguyuban Fotografer Surakarta, FOCUS 

dan lain sebagainya. Bagi kalangan amatir yang biasanya terdapat 

di kampus kampus yang ada di kota Surakarta antara lain adalah 

ARTHEPAC UMS, AFC bagi penggemar fotografi pada jurusan 

arsitektur UNS, Fotografi Fans Club (FFC) bagi mahasiswa 

fakultas FKIP UNS, kemudian ada Komunitas Kamar Gelap, 

Komunitas Fotografi Nayaka dan masih banyak lagi yang mulai 

bermunculan di Kota Surakarta. 

Organisasi penggemar fotografi yang semakin banyak yang 

mulai bermunculan dapat dijadikan sebagai tolak ukur majunya 

dunia fotografi di Surakarta. Akan tetapi para peminat fotografi 

masih sulit mencari tempat untuk mendapatkan informasi dan 

berkonsultasi mengenai foto. Selama ini mereka mendapatkan 

informasi mengenai fotografi dan kritik tentang foto hanya dari 

kalangan yang terbatas yaitu anggota perkumpulannya sendiri. 

Selama ini masyarkat Surakarta masih kesulitan dalam 

mencari informasi tentang dunia fotografi. Baik itu informasi 
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secara mendetail tentang fotografi dengan maksud untuk belajar 

dan mendalami tentang fotografi ataupun informasi yang sifatnya 

umu, seperti dimana harus menghubungi jika ingin 

mendokumentasikan sebuah acara atau suatu kegiatn, dimana 

harus mencuci cetak sebuah foto dan hal hal lain yang sifatnya 

umum, praktis dan komersial untuk kebutuhan sehari-hari. 

Untuk itulah perlu sebuah wadah untuk mendapatkan 

informasi tentang dunia fotografi sekaligus tempat untuk 

berkonsultasi dan belajar. Karena sesungguhnya di Indonesia 

belum ada pendidikan dan wadah fotografi yang benar-benar 

professional. Walaupun hal ini tidak menghalangi mereka yang 

tekun belajar secara otodidak, baik melalui buku, seminar, 

workshop, dan lain sebagainya. 

 

b. Pameran Fotografi 

Kota Surakarta selama ini dikenal sebagai salah satu kota 

budaya yang sering mengadakan event-event kesenian, salah 

satunya adalah dengan adanya pameran pameran. Salah satu 

pemeran yang akhir akhir ini sering digelar adalah pameran 

fotografi. Pameran fotografi yang diselenggarakan di kota 

Surakarta biasanya di gedung-gedung serba guna ataupun 

diadakan di beberapa hotel yang ada di kota Surakarta. 

Di Surakarta belum ada bangunan yang khusus untuk 

memamerkan hasil karya foto, foto dianggap sama dengan seni 

rupa yang lain, padahal fotografi ialah bentuk menggambar atau 

melukis. Ruang pamer dalam fotografi center sangatlah penting 

karena disinilah karya foto di pamerkan kepada kalayak dan dapat 

dinikmati, karena fotografi adalah bahasa gambar, hasil terakhir 

dari bentuk tertua komunikasi percetakan, tujuan hakiki dari 

fotografi adalah komunikasi, sehingga ruang pamer adalah tempat 

mengkomunikasikan hasil karya fotografi kepada masyarakat. 

Ruang pamer yang ada di Surakarta kurang representatif 

karena belum ada fasilitas yang khusus mewadahi kegiatan 

pameran seni, dalam hal ini adalah seni rupa dan produk seni dua 

dimensi lainnya. Surakarta sebagai kota budaya perlu fasilitas 

ruang pamer guna lebih mengembangkan kota Surakarta sebagai 

kota tujuan wisata. Ruang pamer yang dibutuhkan adalah sebuah 

ruang pamer yang fleksible yang mampu mewadahi berbagai 

macam kegiatan pameran seni khususnya ruang pamer dua 

dimensi. 
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c. Pendidikan/ workshop Fotografi 

Seperti halnya pameran, seminar dan workshop tentang 

fotografi juga diadakan di  gedung-gedung serba guna ataupun 

hotel yang ada di kota Surakarta. Dalam seminar dan workshop 

biasanya akan diadakan praktek tentang memotret dan hal lainnya 

yang berhubungan dengan kegiatan fotografi, hal ini akan sangat 

tidak efektif karena keterbatasan sarana dan prasarana yang 

meunjang mengingat workshop di adakan di hotel dan tempat 

lainnya yang kurang menunjang untuk praktek kegiatan fotografi. 

Dalam fotografi dikenal adanya kamar gelap, tempat 

mencuci film, membuat film dan tempat mengolah foto lebih 

dalam. Di Surakarta fasilitas ini di rasa belum ada kecuali untuk 

komersial dan bisnis yang mendatangkan keuntungan bagi 

pemiliki studio foto, dan untuk pendidikan yang sifatnya formal 

dan belum ada untuk masyarakat luas yang bisa digunakan untuk 

belajar tanpa harus melalui institusi pendidikan formal. Kemudian 

dengan berkembangnya teknologi digital, maka perlu adanya 

fasilitas dimana orang bisa belajar mengolah foto secara digital 

dengan fasilitas komputer serta studio khusus untuk latihan 

memotret. 

 

d.  Mauseum dan Perpustakaan 

Perkembangan fotografi yang cukup pesat selama ini adalah 

didukung oleh peralatan fotografi yang terus mengalami 

perkembangan oleh peralatan fotografi yang terus mengalami 

perkembangan. Untuk memberikan informasi tentang 

perkembangan fotografi dari masa ke masa maka perlu adanya 

museum khusus yang memamerkan peralatan fotografi, serta 

perpustakaan yang memuat pengetahuan yang masih berhubungan 

dengan fotografi, guna lebih meningkatkan pengetahuan fotografi 

ke masyarakat yang lebih luas. 

e. Bisnis Bidang Fotografi 

Kalangan fotografi di dunia mengakui bahwa Indonesia 

merupakan lahan yang otensial untuk pengembangan fotografi. 
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Pasalnya angka konsumsi foto di indonesia (diukur dari pemakaian 

film) yang berpenduduk lebih dari 200 juta jiwa ini masih terbilang 

kecil. 

Tabel 1.2Jumlah Penggunaan Film per Tahun  

Negara Jumlah pemakaian 

per orang  per tahun 

Jepang 2 rol atau 72 frame 

Singapura 1,2 rol atau 43 frame 

Malaisya 0,76 rol atau 28 frame 

Indonesia 0,16 rol atau 6 frame 

Sumber : Majalah Fotomedia Mei 1997 

Data survei  menunjukan bahwa pemakaian film pada tahun 

1996 hanya berkisar 0,16 rol atau 6 frame per orang. Angka ini 

masih jauh dibawah Singapura, Malaisya, apalagi Jepang. 

Melihat angka ini, para investor di bidang fotografi merasa 

yakin bahwa angka tersebut masih dapat ditingkatkan lebih jauh 

lagi dan kenaikan ini bukanlah hanya sekedar angan-angan. Para 

pemilik lab dan distributor mesin cetak mengakui bahwa beberapa 

tahun belakangan ini, angka tersebut selalu naik sekitar 10 persen 

per tahunya. 

Kota besar seperti Jakarta dan Surabaya memiliki populasi 

minilab terbanyak (masing-masing 15 %) menyusul Jabotabek (24 

%) Semarang an sekitarnya (11%), Ujung Pandang (7%), Medan 

dan sekitarnya (6%). 
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Di Surakarta sendiri ada banyak pusat penjualan dan studio 

foto yang melayani kebutuhan fotografi untuk keperluan sehari-

hari misalnya untuk cuci cetak dan lain sebagainya, diantaranya 

dalah : 

 Studio Foto Sampurna Jl.Slamet Riyadi Solo 

 Studio Foto Sampurna Nusukan Solo 

 Foto Master Jl. Gajah Mada Solo 

 FIP Matahari Dept. Store Lt. III Solo 

 FIP Matahari Dept. Store Lt. Bawah Solo 

Dan masih banyak lagi yang tersebar di Kota Surakarta. 

Untuk mewadahi studio-studio itu maka perlu sebuah fotografi 

center sebgai pusat bisnis fotografi di Surakarta. 

Untuk mewadahi berbagai macam kegiatan di atas tersebut 

maka perlu adanya sebuah fotografi center di Surakarta di mana 

segala macam kegiatan yang berhubungan dengan fotografi 

mencoba untuk di wadahi baik iti pameran, seminar, workshop, 

studio pengembangan untuk tekhnologi fotografi dan sarana 

pendidikan fotografi. Dengan adanya fotografi center ini 

diharapkan menjadi sebuah wadah tempat pengembangan 

tekhnologi fotografi sehingga lebih memasyarakatkan fotografi 

kepada masyarakat luas. 

1.3. Rumusan Permasalahan 

 Bagaimana mendesain bangunan untuk para pecinta seni fotografi yang 

mencerminkan unsur-unsur penting dalam seni fotografi? 

 Bagaimana merancang suatu wadah untuk pecinta seni fotografi, 

dimana mereka tidak hanya menerima teori-teori dari kursus saja, tetapi 

juga terdapat wadah dimana mereka dapat bertukar pikiran dengan 

sesama pelaku hobi tersebut yang tentunya sebuah wadah yang khusus 

diperuntukkan bagi komunitas Seni Fotografi ini? 
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 Bagaimana mendesain sarana fotografi yang memiliki banyak fungsi 

yang berlainan sifat (misalnya retail shop yang bersifat komersil) 

namun tetap menjadi satu kesatuan, selaras, serta seimbang, sehingga 

dapat bersinergi dengan baik? 

 

1.4.  Tujuan 

Adapun maksud dan tujuan dari pembuatan proyek ini adalah:  

a. Meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap dunia fotografi dan arti 

pentingnya fotografi sebagai media dokumentasi.  

b. Meningkatkan apresiasi masyarakat pada dunia fotografi dan 

diharapkan akan meningkatkan konsumsi produk fotografi.  

c. Meningkatkan potensi pemuda remaja mandiri dengan kemampuan 

fotografi dan untuk menambah pengetahuan dan perkembangan 

dibidang fotografi.  

d. Untuk mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang fotografi.  

e.  Memberikan kemudahan bagi Masyarakat pecinta fotografi dalam 

memperoleh informasi/pendidikan mengenai fotografi.  

f. Memberikan kemudahan bagi para pecinta fotografi dalam memenuhi 

berbagai bentuk kegiatan yang berkaitan dengan seni fotografi.  

g. Menyediakan suatu wadah bagi dunia fotografi untuk lebih 

memperkenalkan diri sebagai media untuk mengekspresikan ide, 

gagasan,, perasaan dan hobi serta sebagai suatu profesi yang bergengsi.  

h. Menyediakan wadah untuk memamerkan foto-foto hasil karya pelaku 

seni fotografi. 

 

1.5.  Lingkup Pembahasan 

Perancangan Surakarta Photography Center (SPC) di ini sebagai 

wadah tempat berkumpulnya beberapa aktivitas atau kegiatan fotografi 

dan fasilitas pendidikan, pameran sampai jasa komersil, sehingga perlu 
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dipikirkan bagaimana mengintregasikan beberapa kegiatan tersebut sesuai 

dengan alur aktivitas dalam kegiatan fotografi ini. 

 

1.5.1. Ruang Lingkup Substansial 

Pembahasan dititik beratkan pada hal-hal yang berkaitan dengan 

disiplin ilmu arsitektur, dengan melihat keberadaan bangunan   Surakarta 

Photography Center (SPC) ini sebagai bangunan bermassa tunggal. 

1.5.2. Ruang Lingkup Spasial 

Secara spasial lokasi perancangan masuk pada wilayah 

administratif kota Surakarta Propinsi Jawa Tengah. 

 

1.6.  Keluaran 

Bagaimana mendesain Photography Center yang mempunyai 

banyak fungsi ruang yang berlainan sifat seperti misalnya galeri dan ruang 

seminar yang non komersil dan penyediaan jasa dan alat yang bersifat 

komersil namun tetap menjadi satu kesatuan, selaras, seimbang, dan tentu 

saja mewakili jiwa “seni fotografi” yang kreatif dan artistik, meliputi 

komposisi, bentuk dan warna yang diterjemahkan secara arsitektur. Dan 

juga mendesain bangunan yang mempunyai konsep khusus untuk 

fotografi, karena selama ini fotografi sering dicampuradukkan dengan 

lukisan atau grafis. 

 

1.7. Metode Pembahasan 

1.7.1. Metode Kompilasi Data 

a) Observasi 

Merupakan pengumpulan data dalam bentuk pengamatan terhadap 

lokasi, potensi dan permasalahan yang ada. 

b) Survey Instansional 

Proses untuk mencari sumber dan memperoleh data yang didapatkan 

dari instansi terkait. 
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1.7.2. Studi Literatur 

Merupakan studi terhadap tulisan dan karya yang sudah ada dan yang 

berkaitan, misalnya dari : 

a) Media cetak dan elektronik untuk mendapatkan issue-issue dan 

perkembangannya serta berita-berita yang dapat menjadi acuan 

penulisan konsep. 

b) Referensi pustaka berupa buku-buku maupun skripsi yang mendukung 

dalam penulisan. 

c) Studi Komparatif 

Merupakan studi perbandingan terhadap bangunan atau sarana yang 

sudah ada dan sekiranya yang berhubungan. 

 

1.7.3. Analisis Data 

Melakukan uraian terhadap masalah berdasarkan data-data yang telah 

terkumpul dan analisis berdasarkan pada landasan teori yang relevan 

dengan permasalahan. 

1.7.4. Sintesa 

Merupakan tahap penyusunan berdasarkan output dari analisa yang telah 

dilakukan dalam bentuk kerangka yang terarah dan terpadu berupa 

deskripsi konsep perencanaan dan perancangan. 

 

1.8. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan pada landasan Program Perencanaan dan 

Perancangan Arsitektur akan diurutkan sebagai berikut : 

BAB I   PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, tujuan dan sasaran, manfaat, 

lingkup pembahasan, metode pembahasan, sistematika 

pembahasan, serta alur pikir. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Membahas mengenai Photography Center dengan terlebih 

dahulu membahas mengenai fotografi itu sendiri lalu 
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dilanjutkan dengan pengertian, fungsi dan hal-hal yang 

berkaitan dengan fotografi. 

BAB III  GAMBARAN UMUM LOKASI 

Berisi tentang gambaran umum dan potensi kota Surakarta 

dengan beberapa pembahasan menyangkut geografis, 

tentang lokasi analisa site, analisa sistem aktifitas, 

pengelompokan kegiatan dan pola sirkulasi, serta analisa 

data sehingga muncul prospek serta faktor-faktor 

pendukung keberadaan Surakarta Photography Center 

(SPC). 

BAB IV  ANALISA PENDEKATAN SERTA KONSEP 

PERNCANAAN PERANCANGAN 

Membahas 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 dan berisi tentang dasar-dasar dalam perancangan 

yang meliputi konsep dasar, program ruang dan aspek-

aspek perancangan Surakarta Photography Center (SPC). 

DAFTAR PUSTAKA 

 


