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PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR 
KLATEN CINEMA CENTER DENGAN PENEKANAN ARSITEKTUR 

KONTEMPORER 
 

ABSTRAK 
 

Film merupakan karya seni yang berasal dari orang-orang yang mempunyai kreatifitas dan 
imajinasi dalam penciptaan film. Pada saat ini jumlah produksi film nasional maupun 
internasional mengalami kenaikkan. Faktor tersebutlah yang satat ini mempengaruhi daya 
tarik orang-orang untuk menonton dibioskop. Kenyaman penonton dalam menikmati film 
berpengaruh besar pada kondisi tempat pemutaran film, suasana bioskop dapat mengubah 
film tersebut di hadapan penonton. 
Sampai saat ini banyaknya bioskop yang berkonsep menyatu dengan pusat perbelanjaan, 
memang keduanya saling memberikan dampak yang positif antara satu sama lain namun 
keduanya memiliki peran yang sangat berbeda,Bioskop merupakan sarana Hiburan berupa  
kegiatan pemutaran film sedangkan Pusat perbelanjaan merupakan tempat khusus bagi orang-
orang untuk berbelanja. Karena kecendrungan bioskop yang di pergunakan sebagai daya tarik 
dari sebuah area komersial menimbukan miskinnya variasi tempat untuk menonton.  
Klaten Cinema  yang berada di Jl.Jombor Indah, Buntalan, Klaten Tengah. Dalam 
perancangan Klaten Cinema  ini akan mengusung konsep desain bangunan kontemporer yang 
akan mewujudkan bangunan bisokop yang memiliki karakter baru dan berbeda dari bioskop 
pada umunya. Perancangan ini diharapkan agar dapat memperkenlkan Kota klaten kepada 
masyarakat luas melalui gedung bioskop ini. 
 
Kata Kunci : Cinema, , Klaten, Kontemporer. 
 

ABSTRACT 
 
Film is a work of art that comes from people who have creativity and imagination in the 
creation of film. At this time the number of film production nationally and internationally 
experienced an increase. It is these factors that curently affect the appeal of people to watch 
in theaters. The spectators'tactfulness in enjoying the film had a major effect on the condition 
of the screening scene, the cinema atmosphere can change the film in front of the audience. 
Until now many cinema cocept with one shopping , both of them give positive impact 
between each other but both have very different role, Cinema is a means of entertainment 
inthe form of film screening activity whereas shopping  is a special place for people to shop. 
Because the tendency of cinema in use as the attraction of a commercial area cause poor 
variety of places to watch. 
Klaten Cinema  located at Jl.Jombor Indah, Bantulan, central klaten. In designing Klaten 
Cinema  will carry the concept of contemporary building design that will realize the cinema 
building that has a new and different characters public through this Cinema building. 
 
Keywords : Cinema, Kalte, Contemporary 
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1. PENDAHULUAN 

1.1.Pengertian 

Judul laporan yang di pilih adalah “Klaten Cinema  dengan Penekanan 

Arsitektur Kontenporer”. Untuk memperjelas dari definisi judul tersebut maka akan 

diuarikan satu persatu dari setiap rangkaian kata di susunan judul tersebut : 

1.1.1 Klaten  :Klaten berada di Timur berbatasan dengan Kabupaten   

Sukoharjo, disebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Gunungkidul, 

disebelah barat berbatasan dengan kabupaten Sleman serta kabupaten 

Magelang dan disebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali. 

bentukan kota baru sebagai kota administratif pada tahun1986 dengan ciri 

yang menunjukan wilayah perkotaan, Maka muncul wacana untuk membentuk 

kota klaten sebagai suatu pemerintahan kota sendiri. 

(Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Klaten diakes 1-08-2017  

08:30 wib) 

1.1.2 Cinema :Merupakan Gedung yang menyajikan pertunjukan biasanya 

Cinema identik dengan sajian film bioskop. (Sumber : 

https://kbbi.web.id/sinema diakes 1-08-2017  09:30 wib) 

1.1.3 Center  : Merupakan pusat utama. (Sumber : 

http://www.babla.co.id/bahasa-inggris-bahasa-indonesia/ diakes 1-08-2017  

11:30 wib ) 

1.1.4 Penekanan : Suatu bentuk Pengkhususan (Sumber : 

http://www.babla.co.id/bahasa-inggris-bahasa-indonesia/ diakes 1-08-2017  

11:35 wib ) 

1.1.5 Arsitektur Kontemporer : merupakan Arsitektur dengan Desain yang 

lebih Kompleks, Variatif, Inovatif, dan fleksibel. (Sumber : http://ars-uty-

eko.blogspot.co.id/ diakes 1-08-2017  12.00 wib ) 

Klaten Cinema  center merupakan  sebuah bangunan yang memiliki fungsi 

yang kuat sebagai pertujnukan film bioskop dan pertunjukan lain di bidang kesenian. 

Klaten Cinema center  merupakan bangunan yang menampilkan bangunan yang 

modern sebagai pusat pandangan terbaru di kota Klaten dengan menekankan konsep 

kontemporer. 

1.2.Latar Belakang 

Apabila berbicara tentang sesuatu yang berhubungan dengan Teknologi itu 

sama sekali tidak akan ada habisnya, Teknologi di dunia Tahun demi tahun semakin 
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lama semakin mengalami kemajuan, dimana itu bertujuan untuk menemukan 

teknologi yang lebih mutakhir dan bisa membawa perubahan besar dalam membatu 

meringakan segala yang dibutuhkan oleh manusia. Setiap tahun berbagai negara 

berlomba-lomba untuk membuat suatu perubahan besar. Kita sebagai pengguna 

teknologi sendiri tidak mengetahui semua itu, kita hanya mengetahu bagai mana hasil 

yang telah mereka ciptakan. Inonesia merupakan negara berkembang dan harus bisa 

belomba-lomba dengan berbagai negara maju didunia seperti Inggris, Amerika, Korea 

Selatan dan negara-negara maju yang lainnya Khusus nya didalam bidang teknologi 

ini. Di jaman era modernisasi saat ini teknologi dapat menguasai berbagai bidang 

salah satunya yang terkena dampak begitu besar informasi dan teknologi adalah 

Media hiburan. 

1.3.Alasan Pengambilan Judul 

Salah satu keunikan dan daya tarik dari perencanaan ini yakni bahwasannya 

Cinema  merupakan bangunan yang belum ada di Kabupaten Klaten dan bahkan di 

beberapa kota di indonesia, biasanya bioskop selalu di sajikan didalam mall. 

1.4.Rumusan Masalah 

Dilhat dari Latar Belakang yang tercantum diatas,  maka dapat rumuskan dan 

diecahkan dalam penelitian ini : 

1.4.1 Bagaimanakah cara penerapan Cinema  dengan menyatukan konsep 

kontemporer. 

1.4.2 Bagaimana cara perencanaan cinema  dengan akustik yang baik pada ruang 

bioskop. 

Jika dilihat beberapa tahun belakangan ini jumlah Produksi perfilman baik luar 

maupun diindonesia mengalami peningkatan maka dari itu harus perlu adanya 

penunjang juga dari jumlah produksi tersebut.  

1.5.Tujuan  

Dilihat dari permasalahn yang ada di atas, maksut dari penulisan ini yakni : 

1.5.1 Merencanakan  Klaten Cinema center dengan menekankan konsep 

kontemporer didalamnya. 

1.5.2 Merencanakan Cinema  dengan akustik yang baik didalamnya. 
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2. METODE 

Metode pembahasan yang digunakan untuk laporan ini akan dijabarkan sebagai 

berikut : 

2.1 Analisa Data 

Merupakan analisa terhadap data serta informasi yang dikumpulkan dengan 

berbagai pendekatan, Sehingga dapat diperoleh informasi yang dibutuhkan dalam 

perencanaan dan perancngan pembangunan “Cinema ”. Proses ini besangkutan 

dengan tujuan sasaran dan faktor-faktor lainnya yang mempunyai pengaruh penting. 

2.2 Metode Sintesa 

Merupakan hasil analisa dan data yang diolah berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan kemudian diintegrasikan dengan persyaratan/ketentuan perencanaan dan 

perancangan yang akhirnya keseluruhan hasil dari integrasi dikembangkan menjadi 

konsep rancangan yang dapat transformasikan kedalam bentuk fisik baik itu secara 

visualisasi maupun fungsi sesuai dengan yang diinginkan. 

2.3 Perumusan Konsep 

Merupakan hasil analisa yang telah disusun didalam konsep, dan pengolahan 

data untuk mengetahui penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul dan 

mengidentifikasi apa yang menjadi penyebab permasalahan tersebut berdasarkan hasil 

dari analisa. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Lokasi Site 

 
 

Gambar 1. Peta Kab. Klaten 
Sumber : http://bloggerklaten.blogspot.co.id/2012/03/peta-

kabupaten-klaten.html diakses pada tanggal 29-08-2017 
Gambar 2. Lokasi Site Alternatif 1 

Sumber https://www.google.co.id/maps/ diakses pada 
tanggal 29-08-2017 
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3.1.1 Lokasi Site : Jl.Jombor Indah, Buntalan, Klaten Tengah 

Kabupaten Klaten. 

3.1.2 Luas Lahan  : 20.000 m² 

3.1.3 Batas-Batas Site : 

a. Batas Utara : Terminal IR SOEKARNO 

b. Batas Barat : Sawah dan Perumahan 

c. Batas Timur : Pemukiman. 

d. Batas Selatan : Sawah Pemukiman. 

3.1.4 Kontur : Datar 

3.1.5 Potensi Lahan : 

a. Akses Kendaraan Mudah 

b. Tidak Terlalu dekat dengan Area Perumahan dan keramaian sesuai dengan 

syarat bangunan Cinema . 

c. Luas Site yang mendukung 

d. Berdekatan dengan Terminal Utama Klaten (Terminal IR.SOEKARNO) 

e. Berdekatan Dengan Stasiun Klaten 

f. Lebar Jalan Utama 8 meter 

g. Tersedia Jaringan Listrik. 

3.1.6 Jarak Dari Pusat Kota Klaten : 1 Km 

 

3.2 Perhitungan Khusus 

Perhitungan Khusus yakni merupakan perhitungan yang ditentukan dari 

beberapa kriteria : 

3.2.1 Kenyamanan dalam Penggunaan Ruang 

3.2.2 Peralatan yang digunakan 

3.2.3 Besaran Kapasitas 

3.2.4 Luasnya parkir yang digunakan. 

Tabel 1 Perhitungan Khusus Area Parkir 

Luas Area Total 
(100m²) 50 100 150 200 400 800 1600 3200 6400 

Kebutuhan 
(SRP) 103 109 115 122 146 196 295 949 892 
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3.3 Program Ruang 

Hasil perhitungan dari luas lahan yang akan di bangun 13.320 m². Berdasarkan 

dari hasil luasan tersebut diperlukan adanya sebuah komparasi antara luas lahan yang 

dibangun dengan total luas site yang tersedia, Total luas site mecapai 22.200m² 

sehingga dapat menentukan kesesuaian terhadap batas maksimal KDB dan KLB. 

Berikut merupakan hasil perhitungan KDB dan KLB : 

3.3.1 Building Coverage (BC) : 60% 

3.3.2 Luas Site : 20.000 

3.3.3 Site yang dibangun : 60% x 20.000  

: 12.000 

3.3.4 Luas Out Door : 4.203 

3.3.5 Site tersedia Tanpa Out Door : 20.000 - 4.203 = 15,797 

3.3.6 Luas Maksimal Lahan dibangun  : 60% x 15,797 = 9,478.2 

3.3.7 Luas Kebutuhan Ruang : 20,714.997 

3.3.8 Ketinggian Bangunan  : 20,714.997m²/9,478.2 = 2.185 = 3 lantai 

 

4. PENUTUP 

4.1 Eksterior bangunan 

Konsep yang akan digunakan dalam bangunan ini secara keseluruhan 

menggunakan konsep Arsitektur Kontemporer. Arsitektur kontemporer merupakan 

Arsitektur dengan Desain yang lebih Kompleks, Variatif, Inovatif, dan fleksibel. 

Kontemporerisme ini telah mendapat apresiasi publisitas yang luas, dan ini terutama 

sering dihubung-hubungkan dengan apa yang disebut sebagai variable interaksi 

global. 

Arsitektur Kontemporer biasanya dianggap sebagai fenomena yang menguat 

dengan berbagai representasi, kecendrungan, pencaraian dari bermacam bentuk dan 

gagasan estetika yang di anggap baru di masa ini maupun yang akan datang.  Aliran 

kontemporer para arsitek bebas menuangkan ide-ide pada karyanya yang akan 

diciptakan.dengan demikian konsep kontemporer ini dipilih karena konsep ini sangat 

luas cakupannya dan cendrung lebih bebas dalam menuangkan kreatifitas berseni.  

Dalam penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya “kontemporer” 

merupakan salah satu aliran yang dapat mengepresikan secara bebas dan luas. 

Kebebasan disini artinya tidak terikat pada suatu aliran tertentu dalam ekspresi, 

maupun bentuk.  
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4.2 Analisa Bentuk 

4.2.1 Prisnsip Perencanaan dan perancangan. 

1. Bentuk 

Bentuk yang fungsional dan ekspresi dapat dicapai dengan transformasi 

bentuk-bentuk dasar geometris yang teratur dan ekspresif, karena bentuk 

yang demikian mempunyai karakter yang funsional. 

Dasar pertimbangan dalam perancangan adalah memberikan kemudahan 

Sirkulasi, efisiensi dalam penggunaan lahan, kemudahan dan kestabilan 

konstruksi, Pemilihan bentuk dengan satu masa. 

2. Variasi Bentuk 

Pencapaian ini dapat dicapai dengan cara mengkobinasikan penggabungan 

dan memecahkan bentuk dasar dengan tekhnik dan bentuk-bentuk lainnya. 

3. Ide bentuk Massa. 

Gubahan massa yang ada mengambil bentuk-bentuk yang geometsris yang 

tidak teratur yang kemudian dikembangkan dan disatukan hingga menjadi 

satu bentuk gubahan massa bangunan. Dimana kolom-kolom mengikuti 

pola grid, sehingga memudahkan dalam perencanaan dan perancangan. 

 

1 2 3 

Gambar 3 Gubahan Masa 
Suber Analisa Penulis 
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4. Interior 

a. Furnitur bioskop 

Tabel 2 Furnitur Bioskop 

NO Gambar Keterangan 

3 

 

Konsep ruang Cinema Valvet class (Teater 
dengan Springbad), tersedia selimut dan 
bantal, dengan penyajian makanan khusus 
bebeda dari teater 2D Kelas A dan IMAX. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsep ruang Cinema 2D kelas A dengan 

menyediakan Sofa dan meja setiap 

sepasangan tempat duduk, Penyajian 

makanan yang berbeda dari kelas IMAX.  

 

 

 

 

Gambar 4 Gubahan Masa 
Suber Analisa Penulis 

Gambar 4.22. Furniture Sleapingbad Bioskop 2D
Sumber: http://sulutdaily.com/velvet-class-

nonton-paling-nyaman-di-cgv-blitz/ 
Diakses pada tanggal 27-09-2017. 07:20 WIB 

Gambar 4.23. Furniture Bioskop  
 Sumber: http://bk.asia-city.com/city-
living/news/bangkok-best-vip-cinemas 

Diakses pada tanggal 27-09-2017. 07:20 WIB 
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NO Gambar Keterangan 

 

 Cinema 3D dengan sajian tempat duduk 

sama seperti bioskop lain pada umumnya. 

 

Tabel 2 Furnitur Klaten cinema center 

NO Gambar Keterangan 

1  Konsep ruang Cinema Valvet class (Teater 

dengan Springbad), tersedia selimut dan 

bantal, dengan penyajian makanan khusus 

bebeda dari teater 2D Kelas A dan IMAX. 

 

  Konsep ruang Cinema 2D kelas A dengan 

menyediakan tempat duduk yang nyaman, 

Penyajian makanan yang berbeda dari kelas 

IMAX.  

 

Gambar 4.24. Furniture Sleapingbad Bioskop 3D
Sumber: http://newsok.com/article/3651316 
Diakses pada tanggal 27-09-2017. 07:20 WIB

Gambar 4.24. Furniture Sleapingbad Bioskop 3D
Sumber: http://newsok.com/article/3651316 
Diakses pada tanggal 27-09-2017. 07:20 WIB

Gambar 4.24. Furniture Sleapingbad Bioskop 3D
Sumber: http://newsok.com/article/3651316 
Diakses pada tanggal 27-09-2017. 07:20 WIB
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NO Gambar Keterangan 

  Cinema 3D dengan sajian tempat duduk 

sama seperti bioskop lain pada umumnya. 

 

b. Jenis Penghawaan 

Tabel 3 Jenis AC 

Gambar Keterangan 

3 

 

Dominasi penghawaan yang digunakan 

adalah penghawaan buatan, karena ruangan 

Cinema merupakan ruangan yang perlu 

adanya pelindung suara jadi tidak adanya 

bukaan pada setiap ruangan, untuk 

persyaratan udara per orang pada ruang 

bioskop maupun teater 60-120m³ /jam. 

 

 

Sistem yang umum digunakan untuk 

ruangan besar, seperti ruangan pertemuan, 

Bioskop Teater, Perpustakaan, atau 

laboratorium adalah pemasangan AC sistem 

zona tunggal. Sistem ini memiliki 

keuntungan dari segi biaya yang relatif 

murah, sederhana, mudah dalam 

perancangan, pemasangan, serta 

pemeliharaannya. Namun dalam penyediaan 

ruang untuk saluran udara utama akan 

membutuhkan banyak ruang.  

 

Gambar 4.25. Jenis AC 
Sumber: http://serviceacbali.com/artikel/jenis-

jenis-ac/ 
Diakses pada tanggal 27-09-2017. 07:20 WIB 

Gambar 4.26.Jenis AC 
Sumber: http://www.fourwheeler.com/how-
to/engine/1408-at-home-ac-repair-for-your-

jeep-cool-breeze/photo-02.html 
Diakses pada tanggal 27-09-2017. 07:20 WIB 

Gambar 4.24. Furniture Sleapingbad Bioskop 3D
Sumber: http://newsok.com/article/3651316 
Diakses pada tanggal 27-09-2017. 07:20 WIB
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5. Utilitas 

a. Tujuan : 

Tujuan dari analisa Utiltas yakni untuk menentukan sistem utilitas 

yang baik digunakan pada Klaten Cinema  sehingga bisa meningkatkan 

kinerja dari sarana prasarana untuk mendukung aktivitas yang terdapat 

didalamnya: 

b. Dasar pertimbangan : 

1) Tersedianya Jaringan utilitas perkotaan atau yang tersedia di dalam 

site 

2) Dampak yang ditimbulkan 

3) Analisa dan Konsep 

c. Analisa dan konsep : 

1) Sistem Air Bersih 

Sistem air bersih merupakan Elemen penting yang sangat di 

butuhkan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan oerasional dan 

service dalam perancangan Klaten Cinema  ini. Secara umum 

sistem jaringan Air bersih ini memiliki keterkitan degan sistem 

pengadaan air bersih dalam bangunan dan site yang kebutuhannya 

di sesuaikan dengan sistem pendistribusiannya. Distribusi air yang 

dilakukan umumnya untuk mensuplai kebutuhan air pada kamar 

mandi/WC, Washtafel, Sink, dan sistem Fire Protection. Sumber 

air bersih yang digunakan pada bangunan dan site yakni berasal 

dari sumur. Air dari sumur nantinya akan dipompa menuju Bak 

penampungan atas (down feed) yang kemudian disalurkan 

keseluruh bangunan. 

2) Sitem Air Kotor 

a) Sanitasi 

Limbah air kotor dibagi mejadi dua yaitu: Air kotor padat 

(disposal padat) dan air kotor cair (disposal cair). Dari setiap 

jenis disposal tersebut memiliki penanganan yang berbeda satu 

sama lainnya. Disposal padat, pembuangannya harus seceat 

mungkin ke septictank tanpa melalui bak kontrol yang 

kemudian masuk kedalam sumur resapan. Untuk dispol cair, 

pembuanga langsung menuju Respan, kecuali dari Sink harus 
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melalui bak penangkap lemak dahulu yang kemudian masuk ke 

sumur resapan, selanjutnya baru bisa dibuang ke riol kota. 

 
b) Drainase 

Buangan air hujan biasanya berasal dari atap yang disalurkan 

melalui talang yang kemudian diturunkan melalui pipa vertikal 

dan berakhir disumur resapan air hujan. Selain dari 

pembuangan atap, buangan air hujan juga berasal dari site yang 

masuk kesaluran air dan berakhir di sumur resapan air hujan. 

Seluruh air hujan yang masuk kedalam sumur resapan akan 

dipompa menuju bak penampung atas yang akan dimanfaatkan 

kembali untuk Kloset, Urinoir, atau siraman tanaman. 

3) Sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran 

Untuk menghindari dan menanggulangi terjadi bahaya kebakaran, 

suatu bangunan harus mempunyai sistem penanggulangan atau 

perlindungan bahaya kebakaran tersendiri, baik secara pasif 

maupun aktif. Sistem perlindungan atau penanggulangan 

kebakaran akan berfungsi dengan baik dan efektif juka dirancang 

dengan baik dan benar. 

Alat pendukung dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran 

secara aktif yang digunakan antara lain smoke/fotoelectric detector. 

Gambar 5 Sistematika Pembuangan Air Kotor 
 Sumber: Analisa Penulis 
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4) Sistem jaringan listrik 

Sumber jaringan listrik utama pada Klaten Cinema  berasal dari 

PLN dan apabila terjadi pemadaman dan kerusakan jaringan listrik 

maka penggunaan sitem SEB dari genset dapat dijadikan sumber 

alternatif energi. Selain dari PLN, pemanfaatan energi lisrik juga 

dapat digunakan melalui solar cell yang menyimpan cadangan 

energinya melalui penyerapan panas matahari sehingga dapat 

menghemat biaya listrik pada bangunan tersebut. 

Gambar 6 Hydrant halaman
Sumber: http://newsok.com/article/3651316 

Diakses pada tanggal 27-09-2017. 07:20 
WIB 

Gambar 8 Hydrant cabinet 
 Sumber: http://newsok.com/article/3651316 
Diakses pada tanggal 27-09-2017. 07:20 WIB 

Gambar 7 Fire Extinguishers 
 Sumber: http://newsok.com/article/3651316

Diakses pada tanggal 27-09-2017. 07:20 
WIB 

Gambar 9 Sprinkler  
Sumber: http://newsok.com/article/3651316 
Diakses pada tanggal 27-09-2017. 07:20 WIB 
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5) Konsep Struktur Bangunan 

Secara teknik, Sistem struktur memiliki fungsi yang dapat 

memberikan kekuatan/kekokohan bangunan, memberikan 

perlindungan, dan keamanan bangunan dari gaya luar maupun 

bebannya sendiri yang dapat memberikan bentuk bangunan dan 

menjadi keindahan tersendiri pada bangunan maupun kualitas 

arsitekturalnya. 

Dalam menentukan Sistem struktur yang sesuai dengan bangunan 

tersebut, ada beberapa pertimbangan dasar yang harus 

diperhatikan. Beberapa pertimbangan umum dalam memiliki 

sistem struktur yaitu antara lain : 

a) Memenuhi persyaratan keawetan, dan keamanan struktur 

terhadap berbagai faktor pembebanan. 

b) Kemampuan dan ketahanan struktur terhadap panas, misalnya 

adalah saat kebakaran. 

c) Wujud penampilan bangunan yang diinginkan dan fleksibilitas 

bangunan yang terkait kualitas visual ruang dalam. 

 

  

Gambar 9 Sistematika Sistem Jaringan Listrik 
 Sumber: Analisa Penulis 
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