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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1    Pengertian Judul 

Akademi : Merupakan suatu bentuk pendidikan tinggi yang 

menyelenggarakan program pendidikan 

profesional dalam suatu cabang atau sebagian 

cabang ilmu pengetahuan, tekhnologi atau 

kesenian tertentu
1
 

Film : Adalah karya cipta seni dan budaya yang 

merupakan media komunikasi massa pandang-

dengar yang dibuat berdasarkan asas 

sinematografi dengan direkam dalam pita 

seluloid, pita video, piringan video dan/atau 

bahan hasil dari penemuan teknologi lain dalam 

segala bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses 

kimiawi, proses elektronik atau proses lainya, 

dengan atau tanpa suara, yang dapat 

dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dalam 

sistem proyeksi mekanik, elektronik dan/atau 

lainnya.
2
 

Surakarta : Kotamadya, yang merupakan kota budaya di 

daerah JawaTengah, berdampingan dengan 

Jogjakarta.
3
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Peraturan pemerintah Republik Indonesia no.30 tahun 1990 tentang pendidikan tinggi. 
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Undang-undang Republik Indonesia no.8 tahun 1992 tentang Perfilman.Bab I pasal 1 ayat 1. 

3
Ensiklopedia Nasional Indonesia.Jilid 15.PT. Cipta Adi Pustaka. Jakarta. 1991. 
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Metafora :Gambaran tentang suatu keadaan dari suatu hal, 

pada media lain dengan menggunakan kemiripan 

strukturnya 

1.2Latar Belakang 

1.2.1Umum 

1.2.1.1Perfilman Indonesia 

Perkembangan kualitas dunia perfilman di Indonesia seperti air laut, 

mengalami pasang surut. Namun akhir-akhir ini, perkembangan dunia film di 

Indonesia tersebut mengarah ke sisi positif, diawali dengan kemunculan film-film 

Indonesia tahun 2000 sampai sekarang, seperti munculnya film remaja Ada Apa 

Dengan Cinta (A2DC), menjadi fenomena yang luar biasa di dunia perfilman 

Indonesia. Munculnya film A2DC tersebut membangkitkan kembali perfilman 

Indonesia, dan sedikit banyak member angin segar dalam mengatasi dominasi arus 

film impor. Kendati demikian, prospek perkembangan film Indonesia masih menemui 

kendala dan belum menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dari hasil 

yang sudah dicapai. 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1: Film Ada Apa Dengan Cinta 
Sumber : http:// www. zakeff.students.uii.ac.id, 2008 

 

Tidak bisa dipungkiri, kalau kualitas sumber daya manusia di dunia 

perfilman nasional masih jauh dibandingkan dengan kualitas film sineas dari luar 

negeri. Namun bukan berarti film Indonesia harus terasing di tanahnya sendiri.Meski 

perlahan, industry perfilman Indonesia mulai bangkit kembali.Peningkatan 

kemampuan SDM di bidang perfilman sangat penting. 
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Faktor yang mempengaruhi rendahnya mutu film nasional salah satunya 

adalah rendahnya teknis karyawan film.Ini disebabkan kondisi perfilman Indonesia 

tidak memberi peluang bagi mereka yang berpotensi untuk berkembang. Tapi 

kemunculan film-film Indonesia di awal tahun 2000 telah member angin segar bagi 

dunia perfilman. Kondisi perfilman Indonesia mulai bangkit kembali dengan 

maraknya produksi film-film remaja Indonesia, seperti Ada Apa Dengan Cinta, Eifell 

I'm in Love, dan Ayat-Ayat Cinta yang berhasil meraup kesuksesan yang luar biasa 

dan menjadi fenomena bagi kaum remaja. Sehingga produksi film Indonesia sekarang 

ini menargetkan remaja sebagai target pasar perfilman Indonesia. 

Sutradara sekaligus actor kawakan Deddy Mizwar meyakinkan, bahwa kaum 

muda memiliki potensi besar bagi kebangkitan perfilman di tanah air.Sebab, dari 

tangan kaum muda, film-film Indonesia bias tergarap.Alur birokrasi yang sudah tidak 

begitu rumit seperti dulu, sebenarnya member peluang kepada kaum muda untuk 

berkarya membuat film. Hal tersebut akan sangat mudah apabila mereka mempunyai 

pengetahuan perfilman. Aktor Deddy Mizwar juga meminta kalangan pendidikn 

untuk membuka fakultas atau jurusan perfilman, karena peran perguruan tinggi 

terhadap perfilman selama ini dinilai masih kurang.
4
 

 

1.2.1.2Sekolah Perfilman Indonesia 

Dunia pendidikan mempunyai peran dalam membangun moral bangsa dari 

sisi audio visual, tapi peran itu belum terlihat. Peran badan pendidikan dapat 

diperlihatkan dengan membuka sekolah film, karena Indonesia sebagai Negara besar 

selama ini hanya memiliki jurusan perfilman di IKJ (Institut Kesenian Jakarta) yang 

jenjang strata pendidikan S1, ISI (Institut Seni Indonesia)jenjang strata pendidikan 

S1, dan Akrindojenjang strata pendidikan D3. Indonesia yang sedemikian besar jika 

hanya mempunyai sedikit jurusan atau sekolah khusus perfilman tentu sangat  

menyedihkan. Ini tidak sebanding dengan Populasi penduduk Indonesia yang 

                                                 
4
"Deddy Mizwar Minta Perguruan Tinggi Buka Fakultas Film", Kompasonline, senin 21 Juni 2004. 
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jumlahnya hampir 250 juta jiwa. Bandingkan dengan Negara lain khususnya di Asia, 

jumlah Sekolah perfilman di Indonesia termasuk sedikit. India mempunyai 30 

sekolah film, Korea Selatan mempunyai 7 sekolah film, sedangkan Filipina 

mempunyai 5 sekolah film. Industri perfilman sangat diperhatikan oleh sejumlah 

Negara, karena industri kreatif seperti industri perfilman adalah industri yang dapat 

bertahan di masa krisis seperti sekarang ini. 

Pendidikan akting dan film di Indonesia telah berdiri sejak tahun 1949. 

Adalah Lembaga Pendidikan Film dan Drama Cine Institut yang pada tahun itu 

banyak mendidik calon bintang film maupun sutradara. Pada tahun 1970, berdiri 

Akademi sinematografi Institut Kesenian Jakarta (IKJ) yang berpusat di Pusat 

Kesenian taman Ismail Marzuki, Cikini. Bila di beberapa lembaga pendidikan lebih 

banyak mempelajari acting dan produksi di dunia teater, maka IKJ lebih 

mematangkan teater dan bidang-bidang perfilman seperti penyutradaraan, 

sinematografi, penulisan skenario, editing, manajemen, produksi film dan penataan 

artistik.
5
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2: Pusat Kesenian Taman Ismail Marzuki 
Sumber :http:// www. zakeff.students.uii.ac.id, 2008 

 

Sedangkan Drs. Ali Mochtar Ngabilin, M.Si dari Yayasan Lembaga Studi 

Informasi dan Media Jakarta mengatakan dipandang perlu ada institusi untuk 

membangun perfilman, yaitu dengan memberikan  fasilitas pendidikan perfilman 

dengan mendirikan sekolah perfilman.
6
 

                                                 
5
"Sekolah Akting untuk Calon Bintang Film", Surabaya Post, Kamis 20 Juli 2000. 

6
"Perfilman itu Ladang Mahasiswa", Jawa Pos, Rabu 24 Juni 2004. 
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1.2.2Khusus 

1.2.2.1Surakarta 

Surakarta tetap mendapat pengakuan baik dari masyarakat seni di dalam 

maupun di luar negeri. Hal ini dapat dilihat dari waktu ke waktu, besarnya minat para 

seniman di dalam maupun di luar negeri yang bekerjasama dengan seniman 

Surakarta. Pengakuan dan kepercayaan yang begitu besar dari masyarakat tersebut, 

tidak lepas dari usaha keras seniman Surakarta dalam membinaan dan meningkatan 

hubungan kerjasama dengan berbagai pihak dan dalam berbagai bidang. Hubungan 

kerjasama yang dijalin tidak hanya terbatas dalam bidang seni pertunjukan dan seni 

rupa saja, melainkan telah meluas dan merambah di bidang yang bersentuhan dengan 

seni media rekam seperti: Sinematografi, Televisi, Film, Fotografi, Radio, Tata Suara. 

Dunia perfilman di Surakarta terus mengalami kemajuan. Selain berdirinya 

beberapa stasiun televisi local yang menayangkan film-film buatan sineas Surakarta, 

kemajuan perfilman di Surakarta ditandai dengan terpilihnya kota Surakarta sebagai 

salah satu tempat penyelenggaraan kompetisi Eagle Award. Eagle Award adalah 

kompetisi film indie yang bertaraf nasional. Ini menunjukkan bahwa Surakarta 

memiliki potensi yang cukup besar di dunia perfilman. 

 

1.2.2.2Potensi Akademi Film di Surakarta  

Perkembangan dunia perfilman di Surakarta cukup pesat, ini terbukti dari 

jumlah film - film indipenden yang dibuat oleh sineas – sineas lokal kota solo dari 

tahun 2000 sampai 2010 terus mengalami peningkatan
7
. Kota Surakarta  sebenaranya 

memiliki potensi yang cukup besar dalam dunia film. Hal ini terlihat dari semakin 

seringnya Kota Surakarta menjadi tempat diselenggarakanya kegiatan-kegiatan yang 

berhubungan dengan dunia film. Kegiatan -  kegiatan tersebut bukan hanya berskala 

lokal tapi berkala nasional. Setelah Eagle Award pada tahun 2009 yang 

                                                 
7
 "Film Indie menggeliat",Radar Solo, 24 februari 2010 
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diselenggarakan di Surakarta, pada tahun 2012 juga  akan diselengarakan Festival 

Film Solo 2012 ( FFS ) yang rencananya akan dilangsungkan pada tanggal 9 -13 mei 

mendatang. Festival Film Solo mempunyai Kategori yang dikompetisikan  antara 

lain, Kategori Umum – Nasional atau biasa disebut Ladrang Award, dan juga 

Kategori Pelajar – Nasional atau Gayaman Award
8
. Selain sering digunakan untuk 

kegiatan Festival Film, di Surakarta juga sering digunakan sebagai tempat lokasi 

syuting film layar lebar  maupun film televisi ( FTV ).  

 

Tabel 1.1: Judul Film yang berlokasi di Surakarta 

Judul Film Produksi Jenis Film Tahun 

Jesi Bawa Lari Hatiku Frame Ritz FTV 2009 

Nama Gue Kliwon Frame Ritz FTV 2009 

Satria Bontot Frame Ritz FTV 2010 

Surat Dalam Bakul Frame Ritz FTV 2010 

Jangan Pernah Sakit 

Hati Trans TV FTV 2010 

Pensiunan Monyet Frame Ritz FTV 2011 

Jamu Gendong Sarinten Frame Ritz FTV 2011 

Lost in Solo Frame Ritz FTV 2011 

Cinta ku Bersemi di 

Solo Mizan Production FTV 2011 

Mbak Atik dari Jogja Frame Ritz FTV 2011 

Senyum Mbak Yum Frame Ritz FTV 2011 

Ajari aku Cinta Frame Ritz FTV 2011 

Roman Picisan 

MD Picture & R 

Film 

Film Layar 

Lebar 2012 

Sumber: www.kaskus.us/lounge/ftvindonesia/, 2012 

 

 

 

Tabel 1.2: Festival Film yang diadakan di Kota Surakarta 

Judul Film Tahun 

Eagle Award 2009 

Lihat Saya! Pesta Film Solo  2009 

Festival Film Remaja 2010 

                                                 
8
 “Festival Film Solo 2012 buka kompetisi Film Fiksi Pendek”,okezone.com, selasa 10 januari 2012 

http://www.kaskus.us/lounge/ftvindonesia/


7 

 

Judul Film Tahun 

Festival Film Solo 2011 

Festival Film Solo 2012 
Sumber: data penulis, 2012 

 

Perkembangan perfilman di Kota Surakarta ini harus diimbangi dengan 

fasilitas – fasilitas yang mendukung berkembangnya dunia perfilman di Kota 

Surakarta, Salah satunya adalah sekolah atau jurusan –jurusan perfilman. Sekolah 

dengan Jurusan film di Surakarta sendiri hanya ada satu, yaitu Institut Seni Indonesia 

( ISI ) Program Studi S-1 Televsi dan Film. Hanya saja di ISI Program Studi S-1 

Televisi dan Film ini lebih difokuskan pada pengkaji (skripsi) dan pencipta program 

televisi (karya) bukan pada film. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3:  ISI Progdi TV dan Film 
Sumber : google.com/ISI surakarta, 2012 

Dengan adanya sekolah yang memfokuskan pada jurusan perfilman di Kota 

Surakarta diharapkan mampu mendorong semakin majunya perkembangan dunia 

perfilman di Surakarta khususnya dan di Indonesia pada umumnya. 

 

1.3    Permasalahan 

a. Bagaimana merancang suatu wadah fisik yang dapat menampung segala 

kegiatan Akademi Film sebagai wadah pendidikan dan hiburan. 

http://www.admeiisland.blogspot.com/
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b. Bagaimana memilih lokasi Akademi Film yang sesuai umtuk kawasan 

pendidikan. 

c. Bagaimana penerapan bentuk Metafora pada Akademi Film di Surakarta. 

1.4Tujuan 

a. Merencanakan Akademi Film Surakarta yang memberikan fasilitas 

pendidikan setara D3  

b. Penerapan bentuk bangunan Akademi Film Surakarta dengan bentuk 

metafora. 

 

1.5Sasaran 

a. Perencanaan dan perancangan kawasan yang meyediakan fasilitas-fasilitas 

yang berhubungan dengan edukasi yang berhubungan dengan dunia perfilman 

namun tetap memperhatikan nilai-nilai arsitektural pada bangunan. 

b. Menyusun konsep perancangan Akademi FilmSurakarta dengan pendekatan 

pada bentuk Metafora. 

 

1.6Lingkup Pembahasan 

Pembahasan akan dibatasi pada permasalahan yang dapat menghasilkan 

faktor-faktor penentu dan pendukung dalam merencanakan dan merancang Akademi 

Film Surakarta, antara lain : 

1. Pembahasan Non Arsitektural :  

a. Aktivitas/kegiatan  yang diwadahi setiap ruang pada bangunan. 

b. Pengolahan site yang meliputi jenis vegetasi yang mampu mengurangi 

polusi dan mereduksi kebisingan di sekitar site. 

2. Pembahasan Arsitektural :  

a. Organisasi ruang dalam yang meliputi sistem tata ruang dan sirkulasinya 

yang berkaitan dengan aktifitas dalam dan  
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b. Organisasi ruang luar yang meliputi tata ruang dan sirkulasinya sesuai 

dengan aktifitas yang ada. 

c. Pembahasan mengenai desain bangunan dalam kaitannya dengan 

penampilan bangunan sebagai Akademi Film Surakarta.  

d. Pembahasan mengenai site yang memiliki kemudahan akses dan 

kemudahan pencapaian baik secara visual maupun fisik.  

e. Pembahasan mengenai bangunan yang menekankan pada bentuk Metafora. 

 

1.7Metode Penulisan 

1.7.1Pencarian Data 

Metode pembahasan menggunakan data yang ada dengan landasan teori yang 

terkait, baik arsitektural maupun non arsitektural, mulai dari pengumpulan, 

pengolahan yang faktual untuk penyusunan konsep perencanaan dan perancangan. 

Metode yang digunakan dalam menganalisa dan membahas permasalahan melalui 

beberapa proses sebagai berikut : 

a. Observasi lapangan, dengan pengamatan langsung terhadap obyek yang 

terkait dengan Akademi Film baik secara langsung maupun studi banding 

dengan bangunan yang sudah ada. 

b. Studi literature untuk memperoleh suatu data yang bisa didapat dari tugas 

akhir sebelumnya. 

c. Studi literatur untuk mendapatakan data mengenai Akademi Film dari buku, 

majalah, tabloid, dan dari internet. 

 

1.7.2Tahap Analisa 

a. Mengidentifikasi unsur-unsur dan masalah-masalah yang terkait dengan 

tujuan pembahasan. 

b. Menganalisa pendekatan dan pengelompokan serta mengaitkan antar masalah 

ke dalam pokok- pokok faktor yang menunjang pembahasan. 
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c. Menyimpulkan masalah sebagaimana terungkap dalam sasaran dan 

ditransformasikan ke dalam konsep perencanaan sebagai sasaran dan 

pembahasan. 

 

1.7.3Tahap Sintesa 

Menggabungkan hasil analisa dan mentransformasikan ke bentuk konsep 

rancangan Akademi Film Surakarta (penekanan pada pendekatan bentuk metafora). 

 

1.8Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang permasalahan, tujuan dan sasaran dan 

lingkup pembahasan, keaslian penulisan, metode penulisan, 

sistematika pembahasan. 

BAB II TINJAUAN UMUM  

Tinjauan tentang Akademi Film, tinjauaan tentang Bentuk Metafora 

dan studi banding di Akademi Film yang sudah ada (IKJ, Akrindo, dan 

Next Academy). 

BAB III TINJAUAN KAWASAN 

Tinjauan mengenai kondisi dan potensi Surakarta dalam perancangan 

Akademi Film Surakarta (pendekatan pada bentuk metafora). 

BAB IV KONSEP PENDEKATAN DAN ANALISA DESAIN 

Menjabarkan analisa fisik maupun non fisik dan Akademi Film di 

Surakarta yang perencanaan dan perancangan yang merupakan hasil 

akhir dari proses analisa untuk kemudian ditransformasikan dalam 

wujud desain fisik bangunan. 

 

 


