
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. PENGERTIAN 

Judul laporan yang di pilih adalah “Klaten Cinema Center dengan Penekanan 

Arsitektur Kontenporer”. Untuk memperjelas dari definisi judul tersebut maka 

akan diuarikan satu persatu dari setiap rangkaian kata di susunan judul 

tersebut : 

a. 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) 

b. 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) 

c. Center  : Merupakan pusat utama. (Sumber : 

http://www.babla.co.id/bahasa-inggris-bahasa-indonesia/center 

diakes 1-08-2017  11:30 wib ) 

d. Penekanan : Suatu bentuk Pengkhususan (Sumber : 

http://www.babla.co.id/bahasa-inggris-bahasa-indonesia/center 

diakes 1-08-2017  11:35 wib ) 

e. Arsitektur : Merupakan perpaduan antara fungsi, estetika dan 

struktur (Sumber : http://ars-uty-eko.blogspot.co.id/ diakes 1-08-

2017  11:37 wib ) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Klaten
https://kbbi.web.id/sinema
http://www.babla.co.id/bahasa-inggris-bahasa-indonesia/center
http://www.babla.co.id/bahasa-inggris-bahasa-indonesia/center
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f. Kontemporer : Sewaktu, Semasa, pada waktu atau pada waktu 

yang sama, dewasa ini, sesuai dengan masanya, pada masa kini. 

(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 Centre merupakan bangunan yang menampilkan 

bangunan yang modern sebagai pusat pandangan terbaru di kota Klaten. 

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 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. 

1.2.1.Alasan Pengambilan Judul 

 Salah satu keunikan dan daya tarik dari perencanaan ini yakni 

bahwasannya Cinema Centre merupakan bangunan yang belum ada di Kabupaten 

Klaten dan bahkan di beberapa kota di indonesia, biasanya bioskop selalu di 

sajikan didalam mall. 

Spesifikasi konsumen dari perencanaan ini yakni di targetkan Khususnya 

untuk penduduk disekitar Kabupaten Klaten, dengan usia berisar 13-35 tahun, 
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Pada usia tersebut rata-rata memiliki produktifitas dan kemampuan untuk 

bersosialisasi tinggi. Konsumen merupakan User yang memilki potensi yang 

sangat besar karena itu dapat mendominasikan banyaknya penduduk di Kabupaten 

Klaten dan disekitarnya. 

menciptakan sarana hiburan yang baru diharapkan dapat memberikan 

lingkungan hidup yang baru dan lebih baik bagi Kabupaten Klaten, dengan 

meciptakan gedung yang unik dan belum ada di Klaten maka dapat memberikan 

dayatarik tersendiri untuk Kabupaten Klaten. Persaingan bisnis yang sangat 

kompetitif di Kabupaten Klaten  membutuhkan strategi pemasaran yang baik pula 

agar dapat menunjang eksistensi bisnis tersebut. Disini bisa dilihat bahwasannya 

Arsitektur itu tidak hanya berperan sebagai wadah, tetapi juga mempunyai peran 

sebagai alat promosi sehingga di rancanglah bangunan yang mampu untuk 

bersaing. 

Saat ini sudah tidak dapat di pungkiri perkembangan media hiburan yang 

semakin lama semakin mengalami perkembangan yang begitu hebat, Kreatif dan 

veriatif seolah-olah sudah menjadi kebutuhan pokok oleh masyarakat perkotaan. 

Media hiburan yang dimaksut disini adalah music,Televisi, Layar lebar ( Bioskop 

) dimana semua itu merupakan suatu bidang bisnis yang selalu hidup dan terus 

mengalami kemajuan, Karena hiburan itu sendiri merupakan suatu kebutuhan 

yang dibutuhkan oleh setiap manusia, terlebih bagi mereka yang hidup 

diperkotaan yang selalu dipenuhi dengan pekerjaan yang padat dan kurangnya 

waktu untuk berkumpul dengan keluarga. Dengan kepadatan pekerjaan tersebut 

dapat mengurangi waktu istirahat dan minimnya waktu untuk bertemu keluarga, 

selain itu Aktivitas yang terlalu padat juga dapat menimbulkan rasa Tegang, Penat 

dan bosan pada lingkungan perkotaan oleh karena itu perlu adanya media yang 

dapat memberikan penyegaran Fisik dan juga Mental agar dapat mengurangi 

beban tersebut. Menurut psikologis salah satu cara manusia untuk dapat 

mengurangi rasa penat tersebut adalah dengan Hiburan baik dalam hal psikologis 

maupun Fisik. Hiburan yang dilakukan bisa berbagai macam bisa dengan kegitan 

dalam bentuk Audio maupun visual. 
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Film merupakan media komunikasi yang bersifat audio dan visual berguna untuk 

menyampaikan berbagai macam informasi kepada sekelopok orang yang 

berkumpul di suatu tempat tertentu (Effendy, 1986:134 ). Suatu karya seni, 

kreativitas dan imajinasi orang – orang yang terlibat dalam perfilman keluar disaat 

proses pembuatan film. Film memiliki kesanggupan untuk menyajikan suatu 

rekayasa yang berbanding dengan realitas, itu semua berguna untuk dapat 

memberikan penawaran dengan rasa keindahan ataupun sekedar hiburan bagi 

orang yang melihatnya. 

Penerapan Cineme Centre ini sendiri selain sebagai sarana hiburan juga daat 

dimanfaatkan oleh semua orang sebagai area Publik Space atau area publik yang 

dapat mewadahi aktifitas masyarakat Surakarta. Perencanaan Cinema Centre ini 

sendiri diharapkan dapat mejadi solusi dari masalah dari maraknya perfilman dan 

juga dapat menambahkan sarana rekreasi dan hiburan bagi masyarakat kabupaten 

Klaten. Untuk Klaten sendiri bahkan di indonesia Belum adanya Bangunan 

sejenis Cinema Centre. Dengan adanya bangunan ini diharapkan dapat 

memeperkenalkan Kabupaten Klaten lebih luas lagi dengan adanya bangunan 

yang berbeda dan juga dapat memberikan dorongan untuk perfilman di indonesia. 

solo ini juga dapat diartikan yakni Sebagai penghubung Jalan Antara 2 

kota yaitu Jogjakarta dan solo, Jalur ini juga dapat dikatakan sebagai jalur 

perekonomian yang begitu padat, karena jalan ini merupakan bagian dari Jalur 

Segitiga Emas yang kita kenal dengan JOGLOSEMAR (Joja-Solo-Semarang). 

Klaten memiliki penduduk yang lumayan padat dan klaten juga merupakan 

kabupaten yang strategis karena berdekatan dengan kota jogja dan solo, Namun 

klaten sendiri belum banyak memiliki fasilitas hiburan seperti bioskop, Penduduk 

klaten apabila ingin menghilangkan penat untuk menonton bioskop mereka harus 

rela pergi ke jogja atau pun solo yang banyak terdapat bioskop. 

1.3.RUMUSAN MASALAH 

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

diecahkan dalam penelitian ini : 
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Bagaimanakah cara penerapan Cinema Center dengan menyatukan konsep 

kontemporer. 

Bagaimana cara perencanaan cinema centre dengan akustik yang baik pada ruang 

bioskop. 

Jika dilihat beberapatahun Belakangan ini jumlah Produksi perfilman baik luar 

maupun diindonesia mengalami peningkatan maka dari itu harus perlu adanya 

penunjang juga dari jumlah produksi tersebut.  

1.4. TUJUAN DAN SASARAN 

1.4.1. Tujuan 

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

1. Merencanakan pusat Klaten Cinema center dengan menekankan konsep 

kontemporer didalamnya. 

2. Merencanakan Cinema center dengan akustik yang baik didalamnya. 

1.5.  METODE PEMBAHASAN 

 Metode pembahasan yang digunakan untuk laporan ini akan dijabarkan 

sebagai berikut : 

1.5.1. 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 Center”. 

Proses ini besangkutan dengan tujuan sasaran dan faktor-faktor lainnya yang 

mempunyai pengaruh penting. 

1.5.2. 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 
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bentuk fisik baik itu secara visualisasi maupun fungsi sesuai dengan yang 

diinginkan. 

1.5.3. 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. 

1.6.  SISTEMATIK PEMBAHASAN 

 Untuk memberikan gambaran sistematika yang jelas dalam pembuatan 

laporan seminar penelitian, maka dibuatlah sistem penulisan laporan dengan 

pembagian sebagai berikut : 

 BAB I  : PENDAHULUAN 

Merupakan uraian tentang Latar Belakang, Permasalahan, 

Lingkup pembahasan, serta sistematika pembahasan 

laporan secara keseluruhan. 

 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Merupakan uraian tentang tinjauan Literatur dan ilmu 

mengenai Cinema dan Cinema center dan konsep 

perancangan Cinema dan Cinema Center. Dasar ini juga 

digunakan sebagai landasan dalam menganalisa dan 

memberi penilaian terhadap Aspek-aspek yangberkaitan 

dengan Cinema maupun Cinema Center. 

 BAB III : GAMBAR UMUM LOKASI 

Merupakan Uraian terhadap peraturan daerah Kabupaten 

Klaten dan sekitarnya. Serta tinjauan kota-kota yang 

mempunyai pengaruh terhadap perancangan pembangunan 

Cinema Center yang mempengaruhi letak Geografis, 
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Kondisi kawasan, Pembangunan kawasan, Serta potensi 

Kawasan. 

 BAB IV : ANALISA PENDEKATAN DAN KONSEP 

Merupakan uraian tentang pendekatan site, Pendekatan 

struktural dan konstruktural, Pendekatan tata ruang, 

Pendekatan terhadap environment, Serta pendekatan 

terhadap utilitas bangunan pada kawasan disekitar tapak 

yang akan digunakan dalam pembangunan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


