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PERANCANGAN KARANGANYAR CINEMA CENTER DENGAN 

PENDEKATAN ARSITEKTUR KONTEMPORER 

Abstrak 
 

Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu Kabupaten dari 35 Kabupaten/Kota 
di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Karanganyar mempunyai batas-batas dengan 
Kabupaten Sragen di sebelah utara, Provinsi Jawa Timur di sebelah timur, 
Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo di sebelah selatan dan Kota 
Surakarta dan Kabupaten Boyolali di sebelah barat. Tujuan didirikan Karanganyar 
Cinema Center adalah untuk memajukan indsutri perfilman di indonesia. Sehingga 
pada akhirnya, dibutuhkan sarana yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat 
Kabupaten Karanganyar dengan baik. Dengan adanya sarana yang memuaskan pun 
tentunya akan mengurangi konsumsi masyarakat akan akses film yang tidak legal 
seperti DVD bajakan atau melalui website yang pastinya akan merugikan negara 
dan mengurangi apresiasi masyarakat akan dunia perfilman.   
Kata Kunci : Cinema, Film, Karanganyar 
 

Abstract 

 
 Karanganyar Regency is one of 35 Regencies / Cities in Central Java Province. 
Karanganyar Regency has boundaries with Sragen Regency in the north, East Java 
Province in the east, Wonogiri Regency and Sukoharjo Regency in the south and 
Surakarta City and Boyolali Regency in the west. The aim of the establishment of 
Karanganyar Cinema Center is to advance the film industry in Indonesia. So that in 
the end, a facility that is able to meet the needs of the Karanganyar Regency is 
needed. With the existence of satisfying facilities, of course, it will certainly reduce 
people's consumption of access to illegal films such as pirated DVDs or through 
websites that will certainly harm the state and reduce people's appreciation for the 
world of cinema. 
Keywords : Cinema, Film, Karanganyar 
 
1. PENDAHULUAN 

Karanganyar merupakan salah satu Kabupaten dari 35 Kabupaten/Kota di 

Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Karanganyar terdiri dari 17 Kecamatan yang 

meliputi 177 Desa/Kelurahan (15 Kelurahan dan 162 Desa). Desa/Kelurahan 

tersebut terdiri dari 1.091 Dusun, 2.313 Dukuh, 1.876 RW dan 6.358 RT. 

Kecamatan Jumapolo memiliki jumlah Dusun terbesar yakni 102 Dusun, 

sedangkan jumlah Dusun yang terkecil ada di Kecamatan Jenawi sebesar 34. 

Sedangkan jumlah Dukuh terbesar dimiliki oleh Kecamatan Karangpandan, 

Kecamatan Kerjo, dan Kecamatan Karanganyar, masing-masing sebesar 197 
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Dukuh, 193 Dukuh, dan 191 Dukuh, sedangkan Kecamatan yang memiliki 

jumlah Dukuh terkecil adalah Tawangmangu sebanyak 82 Dukuh, Jumlah total 

luas wilayah Kabupaten Karanganyar adalah 77.378,64 Ha (BPBD Kabupaten 

Karanganyar). 

 Dengan luas wilayah 77.378,64 Ha Kabupaten Karanganyar memiliki 

beberapa tempat hiburan atau tempat refreshing bagi masyarakat di wilayah 

tersebut, seperti beberapa lokasi wisata alam yang terletak di Kecamatan 

Tawangmangu yang lokasinya terletak di daerah pegunungan dan jauh dari pusat 

kota, kemudian di pusat kota Karanganyar sendiri ada beberapa tempat hiburan 

berupa tempat outbound dan beberapa shoping mall, bagi masyarakat yang ingin 

pergi ke bioskop / cinema center mereka harus pergi ke kota solo yang jika 

ditempuh menggunakan kendaraan pribadi membutuhkan waktu 60-90 menit 

untuk sampai di bioskop yang berada di kota solo.  

Cinema center atau yang biasa sering disebut bioskop adalah sebuah 

gedung tempat pertunjukan film. Perkembangan bioskop-bioskop di indonesia 

kini terus meningkat, karena dunia perfilman yang terus maju dengan teknologi 

yang luar biasa untuk membuat sebuah film. Jumlah masyarkat di indonesia yang 

menonton film juga terus meningkat, menurut data dari badan ekonomi kreatif 

indonesia pada tahun 2017 yaitu sebesar 42,7 juta orang yang menonton bioskop 

dan terus meningkat pada tahun 2018 mencapai 50 juta orang. Tarif untuk 

menonton bioskop saat ini masih relatif terjangkau yaitu berkisar harga 

Rp.25.000 sampai Rp.50.000 tergantung wilayah didirikan bioskop tersebut. 

Tujuan didirikan gedung bioskop adalah untuk memajukan indsutri 

perfilman di indonesia, gencarnya produksi film-film lokal di Indonesia, menjadi 

alasan penting pembangunan sebuah gedung bioskop baru di Kabupaten 

Karanganyar. Melihat fakta tersebut, tidak menutup kemungkinan bahwa ke 

depannya akan muncul berbagai film-film lokal Indonesia yang akan semakin 

meningkatkan minat menonton masyarakat Kabupaten Karanganayar. Sehingga 

pada akhirnya, dibutuhkan sarana yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat 

Kabupaten Karanganyar dengan baik. Dengan adanya sarana yang memuaskan 

pun tentunya akan mengurangi konsumsi masyarakat akan akses film yang tidak 
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legal seperti DVD bajakan atau melalui website yang pastinya akan merugikan 

negara dan mengurangi apresiasi masyarakat akan dunia perfilman.   

Perancangan akustik ruang pun perlu dilakukan agar efek bunyi yang 

dihasilkan bisa menunjang pertunjukan film yang sedang di putar. Akustik ruang 

adalah bentuk dan bahan dalam suatu ruangan yang terkait dengan perubahan 

bunyi yang terjadi (Joko Sarwono, 2009). Pengolahan akustik ruang dalam 

gedung bioskop mempengaruhi kualitas efek dan kejelasan bunyi dari 

pertunjukan yang sedang ditayangkan. Banyak faktor yang harus 

dipertimbangkan dalam perancangan akustik ruang bioskop yang harus dipenuhi 

sesuai dengan fungsinya, agar kualitas pertunjukan yang optimal bisa tercapai. 

Selain itu nilai-nilai estetika yang mencakup aspek keindahan, kenyamanan dan 

keamanan juga penting untuk diperhatikan. Penataan ruang dapat mendukung 

pada kualitas suara (akustik) dan keindahan (nilai estetik) yang harus terpenuhi, 

seperti penataan properti, pemilihan material yang tepat. 

2. METODE  

2.1 Metode Pengumpulan Data  

2.1.1 Observasi Lapangan 

Melakukan pengamatan langsung ke lapangan untuk mencari data 

dan beberapa permasalahan juga mencari issue yang sedang terjadi.  

2.1.2 Wawancara  

Melakukan Proses tanya jawab secara langsung kepada orang-

orang yang terkait dengan permasalahn yang terjadi.  

2.1.3 Studi Banding  

Melakukan peninjauan terhadap sebuah objek yang berhubungan 

atau terkait dengan tema dan gagasan agar mendapatkan gambaran 

mengenai tema yang dibahas. 

2.1.4 Studi Literartur 

Melakukan pengumpulan referensi atau literatur yang valid yang 

bertujuan untuk menunjang dan memperkuat data yang di himpun 

baik berupa buku, media cetak, maupun media elektronik.  
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2.2. Analisa dan Sintesa  

2.2.1 Analisa  

Menganalisa segala bentuk permasalahan berdasarkan data-data 

yang telah diperoleh untuk kemudian dianalisis berdasarkan teori 

untuk ditarik sebuah kesimpulan.  

2.2.2 Sintesa  

Sintesa membandingkan antara teori dan kenyataan dengan 

berpedoman pada literatur tertentu untuk mencapai kesimpulan yang 

baru.  

2.2.3 Konsep  

Konsep perancangan dan perencanaan yang dihasilkan dari Cinema 

Center di Kabupaten Karanganyar dengan Pendekatan Arsitektur 

Kontemporer. 

3. HASIL & PEMBAHASAN  

Pada hasil dan pembahasan akan dipaparkan mengenai pemilihan site lokasi dan 

beberapa konsep perancangan Cinema Center di Kabupaten Karanganyar. 

3.1 Analisa Kegiatan 

Kebutuhan ruang yang berdasar analisis makro dan pola kegiatan pengguna 

gedung Cinema Center di Kabupaten Karangnayar diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

3.1.1 Ruang dalam kelompok bioskop 

• Studio Premiere (Studio 

dengan kelas eksklusif) 

• Studio Reguler (Studio 

dengan kelas standar) 

• Hall and Seating Area 

• Ticket Box 

• Snack Bar 

• Gudang 
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• R.Proyektor 

3.1.2 Ruang dalam kelompok cafe dan lounge 

• Cafe 

• Lounge 

• Food bar ( Berisi ruang kasir, dan dapur) 

• Gudang 

3.1.3 Ruang dalam kelompok pengelola 

• R. Direktur 

• R. Sekertaris 

• R. General manager 

• R. Manager 

• R. Kepala bagian 

•  R. Karyawan 

•  R. Rapat 

•  R. Tamu 

•  Toilet 

•  R. Loker

3.1.4 Ruang dalam kelompok pendukung 

• ATM Corner 

• Toilet Pengunjung 

• Musholla 

• Gudang 

• Janitor 

• Parkir Area 

3.1.5 Ruang dalam kelompok kegiatan Teknis 

• R. Genset 

• R. Trafo 

• R. AHU 

• R. Tangki Air 

• R. Chiller 

• R. PABX 

• R. Panel dan CCTV 

• R. Pompa 

• R. Teknik
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Kebutuhan ruang tiap kelompok ruang yaitu kelompok bioskop, kelompok cafe 

dan lounge, kelompok pengelola, kelompok pendukung, kelompok dan 

kegiatan teknis. Rekapitulasi besaran ruang Cinema Center sebagai berikut : 

Besaran ruang dalam kelompok Bioskop = 7.747m2  

Besaran ruang dalam kelompok Cafe dan Lounge = 1.424m2  

Besaran ruang dalam kelompok Pengelola = 166m2  

Besaran ruang dalam kelompok Pendukung = 1.331m2  

Besaran ruang dalam kelompok Kegiatan Teknis = 227m2  

Besaran ruang dalam kelompok Parkir = 3.380m2  

Total = 14.275m2  

Total besar bangunan yang di peroleh adalah 14.275m2 Dari besaran ruang 

tersebut maka dapat dihitung luasan site menurut peraturan Kabupaten 

Karanganyar berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Karanganyar nomor 21 

tahun 2009 pada daerah perkotaan yaitu:  

1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) sebesar 60 – 80 %. 

2. Garis Sepadan Bangunan (GSB) sebesar 7 meter 

3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah 1 

Beradasarkan peraturan di atas maka perhitungan luas bangunan cinema center 

sebagai berikut : 

Luas site  : 21.282m2 

KDB 60% : 21.282m2 x 60% = 12.769m2 

GSB   : 7 meter 

Jumlah Lantai : 14.275m2 / 12.769m2= 2 lantai 
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3.2. Lokasi Site 

 
Gambar 1. Ukuran Site 

Sumber : https://www.google.com/maps di akses pada 20 maret 2019 

Lokasi yang dipilih untuk perencanaan Cinema Center ini berlokasi di pusat 

kota Kabupaten Karanganyar yaitu terletak pada Jl. Raya Solo-Tawangmangu 

No.435, Cangakan Barat, Cangakan, Kec. Karanganyar, Kabupaten 

Karanganyar, Jawa Tengah . Kondisi site eksisting saat ini yaitu tanah kosong 

yang di tumbuhi tanaman liar, dan beberapa rumah warga yang nantinya akan 

di alokasikan ketempat lain sebagai tanah bisa di olah untuk perancangan 

Cinema Center. 

Dasar pertimbangan dalam penentuan tapak pada lokasi Kriteria pemilihan 

site meliputi:  

1. Dekat dengan kawasan pendidikan, perkantoran, dan 

permukiman   

2. Dekat dengan fasilitas sarana kesehatan dan keamanan  

3. Akses pencapaian lancar  

4. Ketersediaan sarana dan prasarana utilitas kota, antara lain yaitu 

air bersih, listrik, drainase, dan sanitasi  

5. Luas site cukup ideal untuk fasilitas yang direncanakan  

6. Keadaan fisik tanah yang mendukung mencakup kontur, daya 

dukung tanah, dan lain-lain. 
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Dengan batas-batas Site sebagai berikut : 

1. Sebelah Utara : Rumah makan, Ruko dan Pemukiman 

2. Sebelah Timur : Ahass motor, rumah makan, ruko-ruko 

3. Sebelah Barat : Kantor kas Karanganyar, ruko-ruko 

4. Sebelah Selatan : Pemukiman 

3.3. Konsep Tata Massa Bangunan  

Karanganyar Cinema Center Terdiri dari beberapa area yang terdiri dari area 

bisokop, penunjang dan parkiran yang kemudian akan di analisa untuk 

mendapatkan konsep massa yang mempermudah sirkulasi aktivitas 

pengunjung. 

A. Dasar pertimbangan  

- Mempermudah sirkulasi pengunjung. 

- Bentuk massa berkonsep kontemporer 

- Kontur pada site datar 

B. Pemilihan tatanan massa  

Terdapat beberapa tatanan massa yang penulis pelajari yaitu tatanan massa 

terpusat, linier, cluster, dan grid.  

Tabel 1 Pola tatanan massa 

Terpusat Terdapat ruang pemersatu antara 

massa bangunan yakni massa 

pusat yang di kelilingi oleh massa 

sekunder. 

Linier Merupakan urutan dari sebuah 

ruang yang berulang dan bersifat 

fleksibel. 

Cluster Merupakan penggabungan dari 

beberapa ruang yang berlainan 

tetapi meiliki satu kesatuan 

fungsi dengan bentuk yang lain. 

Grid Merupakan pengulangan modul 

secara teratur dan kaku 

Sumber : Materi kuliah teori konsep arsitektur 
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Dari pola tatanan massa di atas maka dalam perancangan cinema center ini 

penulis menggunakan perpaduan antara pola tata massa terpusat 

ekstrovert/keluar dan linier. 

 

 

Gambar 2.  konsep pola tatanan massa  
Sumber : Analisa penulis, 2019 

 
 

Gambar 3. konsep ide bentuk 
Sumber : Analisa penulis, 2019 

Ide bentuk masa berbentuk setengah lingkaran, karena menyesuaikan bentuk 

studio bioskop yang melingkar, dari bentuk setengah lingkaran ini juga bertujuan 

untuk memberikan suasana pada pengunjung agar bangunan terkesan luas. 

3.4.  Konsep Tampilan Arsitektur  

A. Eksteriror  

Konsep desain perancangan Karanganyar cinema center ini yaitu dengan 

melakukan pendekatan dengan arsitektur kontemporer agar tampilan bangunan 

dapat mengikuti perkembangan jaman, karena Cinema Center sendiri merupakan 

bangunan komersial. Berikut meruapakan beberapa daftar material yang akan di 

pakai dalam perancangan Cinema Center : 

Tabel 2 Material eksterior 
Elemen 

bangunan 

Jenis 

Material 

Fungsi dan Karakter Gambar 

Dinding Hebel(bata 

ringan) 

- Dapat menghasilkan 

dinding yang rapi 

- Menghemat 

penggunaan perekat  
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- Lebih ringan dari 

pada bata merah 

sehingga mengurangi 

beban struktur 

- Dapat mengurangi 

ketebalan plesteran 

- Kedap suara 

- Kedap air 

Pelapis 

bangunan 

ACP 

(Alumunium 

Composite 

Panel)  

- Warna tahan lama 

- Mudah di bersihkan 

- Membuat bangunan 

terkesan modern  
Penutup 

Atap 

Bitumen / 

Genteng 

aspal 

- Kuat, lentur dan 

tahan air dan api 

- Bobotnya ringan, 

hampir seperenam dari 

bobot genteng beton 

- Mampu meredam 

suara dari luar, bahkan 

saat hujan pun tidak 

terlalu berisik. 

 

Kaca Low-e glass Mampu meneruskan 

cahaya matahari 

namun dapat 

menyerap panas 

dengan intensitas 

sedikit 

 

Sumber : analisa penulis, 2019 

  
Gambar 4. konsep tampilan eksterior arsitektur kontemporer 

Sumber : www.google.com diakses pada 20 maret 2019 
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B. Interiror  

Pada interior bangunan akan di dominasi warna gelap dengan menggunakan 

lighting kuning agar menimbulkan nuansa hangat pada interior Cinema Center. 

Sedangkan pada studio film akan di dominasi material akustik. 

1) Material pada interior ruang penunjang Cinema Center. 

Tabel 3 Material interiro penunjang 
Elemen 

bangunan 

Jenis Material Gambar 

Penutup 

Dinding 

- Cat tembok yang akan 

di dominasi warna 

coklat. 

- Panel kayu penutup 

dinding 

 

 
Penutup lantai - Marmer 

- Karpet 

 

 

 
Plafond - Plafon Kayu 

Lambersering 

- Plafon GRC 

 

 

Sumber : analisa penulis, 2019 
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Gambar 5.  konsep tampilan interior cinema center 

Sumber : www.google.com diakses pada 20 maret 2019 

2) Spesifikasi material akustik pada studio film. 

Penempatan material akustik pada studio bioskop sangatlah penting, Absorbsi 

(penyerapan bunyi) adalah hal terpenting dalam perancangan sebuah bioskop, 

berbeda dengan gedung konser dimana suara harus dipantulkan sebanyak 

mungkin, maka pada gedung bioskop suara justru harus di serap sebanyak 

mungkin, pada gedung bioskop pantulan suara harus diminimalisasi. Berikut 

merupakan perhitungan koefisien daya serap bunyi setiap material untuk 

membuktikan bahwa komposisi material aksutik yang dipakai sudah tepat 

sesuai perhitungan dan standar bioskop. 

Tabel 4 Koefisien serap material akustik pada studio premiere tanpa penonton 

Elemen Bahan Koefisien 
Serapan (a) 

Luas (s) 
m 

s.a 

Langit-
langit Polywood 13mm 0.09 575 51.75 

Dinding Hebel 0.02 874 17.48 

  Polywood 13mm 0.09 874 78.66 

  Selimut akustik tebal 10cm 0.45 874 393.3 

  Karpet 0.6 874 524.4 

Lantai Beton 0.02 575 11.5 

  Polywood 13mm 0.09 575 51.75 

  
Selimut akustik tebal 
35mm 0.15 575 86.25 

  karpet 0.6 575 345 

  Kursi terbungkus kain 0.25 112 28 

        1588.09 
Sumber : analisa penulis, 2019 

Standar waktu dengung pada studio bioskop adalah di bawah 1 detik, rumus 

waktu dengung Sabine RT=0,16 V / Sα, pada studio premiere ini memiliki 

volume 4.795m3  dengan memiliki nilai Sα sebesar 1588m2 Sabins. Dengan 

komposisi tersebut maka didapat nilai waktu dengung studio premiere adalah 

RT=0,16 x 4.795/1588m = 0, 483 detik. Dari angka yang di peroleh 
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membuktikan bahwa komposisis material akustik yang di pakai jika tanpa 

penonton sudah sesuai. 

Tabel 5 Koefisien serap material akustik pada studio premiere dengan penonton 

Elemen Bahan Koefisien 
Serapan a 

Luas (s) m s.a 

Langit-
langit Polywood 13mm 0.09 575 51.75 

Dinding Hebel 0.02 874 17.48 

  Polywood 13mm 0.09 874 78.66 

  
Selimut akustik tebal 
10cm 0.45 874 393.3 

  Karpet 0.6 874 524.4 

Lantai Beton 0.02 575 11.5 

  Polywood 13mm 0.09 575 51.75 

  
Selimut akustik tebal 
35mm 0.15 575 86.25 

  karpet 0.6 575 345 

  Kursi terbungkus kain 0.25 112 28 

Penonton   0,35 112 39,2 

        1627,29 
Sumber : analisa penulis, 2019 

Tabel di atas merupakan perhitungan nilai Sα jika penonton berada didalam 

studio premiere dengan perhitungan waktung dengung, RT= 0,16 x 

4.795/1627,29 = 0,471. 

Tabel 6 Koefisien serap material akustik pada studio reguler tanpa penonton 

Elemen Bahan Koefisien 
Serapan a 

Luas (s) m s.a 

Langit-
langit Polywood 13mm 0.09 625 56.25 

Dinding Hebel 0.02 1000 20 

  Polywood 13mm 0.09 1000 90 

  Selimut akustik tebal 10cm 0.45 1000 450 

  Karpet 0.6 1000 600 

Lantai Beton 0.02 625 12.5 

  Polywood 13mm 0.09 625 56.25 

  Selimut akustik tebal 35mm 0.15 625 93.75 

  karpet 0.6 625 375 

  Kursi terbungkus kain 0.25 210 52.5 

        1806.25 
Sumber : analisa penulis, 2019 

Sedangkan pada studio regular memiliki nilai waktu dengung sebagai berikut 

RT=0,16 x 5.287,5 / 1806,25 = 0,468. 

Tabel 7 Koefisien serap material akustik pada studio reguler dengan penonton 

Elemen Bahan Koefisien 
Serapan a 

Luas (s) m s.a 
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Langit-
langit Polywood 13mm 0.09 625 56.25 

Dinding Hebel 0.02 1000 20 

  Polywood 13mm 0.09 1000 90 

  Selimut akustik tebal 10cm 0.45 1000 450 

  Karpet 0.6 1000 600 

Lantai Beton 0.02 625 12.5 

  Polywood 13mm 0.09 625 56.25 

  Selimut akustik tebal 35mm 0.15 625 93.75 

  karpet 0.6 625 375 

  Kursi terbungkus kain 0.25 210 52.5 

Penonton   0,35 210 73,5 

        1879,75 
Sumber : analisa penulis, 2019 

Untuk perhitungan waktu dengung pada studio regular dengan penonton di dalam 

studio adalah RT=0,16 x 5.287,5 / 1879,75 = 0,450. Setelah dihitung waktu dengung 

pada studio regular dengan penonton dan tanpa penonton nilai yang di peroleh sudah 

sesuai karena di bawah 1 detik. 

Dari perhitungan di atas maka pada Karanganyar Cinema Center ini 

menggunakan material akustik sebagai berikut : 

 Lantai 

Material pada lantai Cinema Center ini menggunakan bahan akustik 

yang mampu menyerap bunyi dengan beberapa lapisan material yaitu beton 

kasar, polywood 13mm, material berpori (selimut akustik) 35mm, karpet 

raung dalam. 

 
Gambar 6.  Lapisan lantai cinema center 

Sumber : analisa penulis, 2019  

 Dinding 

Demikian juga pada dinding menggunakan material akustik yang 

mampu menyerap bunyi dengan baik dengan beberapa lapisan material 

berupa bata ringan yang sudah dilapisi cat anti air, polywood 13mm, selimut 

akustik dengan ketebalan 10 cm, dan karpet ruang dalam. Aantara tembok 

dan polywood diberi rongga selebar 75cm. 
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Gambar 7.  Lapisan dinding cinema center 

Sumber : analisa penulis, 2019 

 Plafond 

Berbeda dengan lantai dan dinding yang meiliki beberapa lapisan, pada 

plafond cinema center ini menggunakan material plafond yang terbuat dari 

polywood 13mm yang direkatkan pada rangka plafond. 

 
Gambar 8.  Material Plafon 

Sumber : www.google.com diakses pada 20 maret 2019 
3.5 Konsep Struktur 

A. Dasar pertimbangan 

 Ketersediaan material lokal dan modern 

 Tuntuan struktur bangunan terhadap fungsi bangunan 

 Material struktur 

B. Penerapan 
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 Penggunaan pondasi bore pile mampu menahan beba dan menyalurkan 

beban ke tanah 

 Struktur rangka berupa kolom dan balok yang tahan terhadap lentur dan 

lekuk dan penyangga kantilever. 

 

Gambar 9. Pondasi bore pile 
Sumber : www.google.com diakses pada 20 maret 2019 

 
Berikut jika analisa dan konsep struktur jika di masukan ke dalam gubahan 
massa. 

 

 
Gambar 10. Pondasi bore pile 

Sumber : www.google.com diakses pada 20 maret 2019 
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4. PENUTUP

Tujuan dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa perancangan sebuah bisokop 

harus di rancang dengan baik dan benar, Bukan hanya dari segi penampilan bangunan 

saja tetapi, juga kualitas setiap studio bioskop yang ada dapat menghasilkan 

kenyamanan yang optimal bagi setaip pengunjung. 
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