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 ABSTRAK 

 Independen memiliki arti mandiri. Independen bukanlah sebuah genre, tetapi cara orang 

tersebut membuat karyanya. Wadah untuk apresiasi seni khususnya dalam bidang perfilman 

masih kurang memadai. Berdasarkan studi lapangan yang telah dilakukan, di kota Surabaya 

terdapat lebih dari 30 komunitas film independen. Acara pemutaran dan diskusi film 

independen di Surabaya biasanya dilaksanakan di ruang auditorium Wisma Jerman, auditorium 

IFI, maupun Gedung Cak Durasim yang fungsi utamanya bukan untuk pemutaran film. Sebagai 

kota terbesar kedua yang jumlah penduduknya mencapai tiga juta jiwa, Surabaya kurang 

memfasilitasi potensi sineas yang mempunyai banyak prestasi dalam film independen.  

Seiring dengan meningkatnya jumlah penonton bioskop di Indonesia, dan mendukung 

program Pusbang Film untuk penambahan ruang putar, maka perlu adanya wadah yang dapat 

memfasilitasi kebutuhan komunitas film independen untuk berkarya sesuai kegiatannya. 

Rancangan yang diterapkan yaitu mewadahi kegiatan komunitas film independen dan peminat 

film melalui pengadaan pusat film independen yang berfungsi sebagai pusat ekspresi untuk 

berkarya dan berapresiasi dengan menonton film independen maupun film indonesia di kota 

Surabaya. 

Metode desain yang digunakan meliputi pengumpulan data yang dilakukan secara 

langsung dan tidak langsung. Survey dan observasi pembanding yang berada di kota lain untuk 

mengetahui aktifitas serta suasana pada objek tersebut. Kemudian wawancara dan kuesioner 

dengan penikmat film independen, dan focus group discussion dengan INFIS sebagai pengelola 

pusat film independen. Sedangkan studi pustaka mengenai fasilitas dalam pusat perfilman 

berfungsi untuk mendapatkan stardart perancangan, daa pembanding, dan juga referensi 

tentang objek yang dibutuhkan. 

Konsep sebagai pusat ekspresi dan apresiasi pada Pusat Film Independen dengan nuansa 

kreatif, dinamis, penerapan zoning area, adaptable furniture, dan citra perfilman pada pusat 

film independen diharapkan dapat memberikan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan dan 

meingkatkan kenyamanan pengunjung yaitu masyarakat umum dan komunitas film. 

 

Kata kunci - Apresiasi, Ekspresi, Film Independen, Interior, Pusat Film Independen 
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ABSTRACT 
 

 Independent is someone or something that is free from the influence or control 

of another. Independent is not a genre, but the way the person makes his work. Space for 

art appreciation, especially in the field of film is still inadequate. Based on field studies 

that have been done, in the city of Surabaya there are more than 30 independent film 

community. The screenings and independent film discussions in Surabaya are usually 

held in the auditorium of Wisma Germany, IFI auditorium, and Cak Durasim whose main 

function is not for film screening. As the second largest city with a population of three 

million people, Surabaya is less facilitating the potential of filmmakers who have many 

achievements in independent films. 

 Along with the increasing number of cinema audiences in Indonesia, and 

supporting Pusbang Film program for the addition of  cinema room, it is necessary to 

have a space that can facilitate the needs of independent film community to work 

according to their activities. The design is to accommodate independent film community 

activities and film enthusiasts through the procurement of independent film centers that 

serve as a center of expression to work and appreciate by watching independent films and 

Indonesian films in the city of Surabaya. 

 The design methods used include data collection performed directly and 

indirectly. Surveys and comparative observations that are in other cities to know the 

activity and atmosphere on the object. Then interviews and questionnaires with 

independent movie lovers, and focus group discussions with INFIS as independent film 

center manager. While the literature study about facilities in the center of the film function 

to get stardart design, and comparison, and also reference about the object needed. 

 The concept of being an expression and appreciation space at the Independent 

Film Center with creative, dynamic, zoning area, adaptable furniture and film cinema in 

an independent film center is expected to provide facilities that suit the needs and enhance 

the visitors' comfort of the general public and the film community. 

 

Keywords - Appreciation, Expression, Interior, Independent Films, Independent Film 

Center  
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BAB I 

PENDAHULUAN 
  

1.1 Latar Belakang 

Film adalah media komunikasi yang bersifat audio visual untuk 

menyampaikan suatu pesan kepada sekelompok orang yang berkumpul di suatu 

tempat tertentu. Menurut Kepala Badan Kreatif Triawan Munaf, minat menonton 

masyarakat mengalami peningkatan pada tahun 2017 yaitu 42.7 juta, dengan 

sebelumnya pada tahun 2016 mencapai 34.5 juta penonton. Peningkatan tersebut 

tidak lepas karena dukungan Bekraf dalam industri perfilman. 

 Berbanding terbalik dengan minat menonton masyarakat, wadah untuk apresiasi 

seni khususnya dalam bidang perfilman masih kurang memadai di Surabaya. 

Sebagai kota terbesar kedua yang jumlah penduduknya mencapai tiga juta jiwa, 

kurang memfasilitasi potensi filmmaker yang mempunyai banyak prestasi. Oleh 

sebab itu, dibutuhkan sebuah fasilitas bagi para filmmaker. Sejalan dengan hal 

tersebut, menurut Pusat Pengembangan Film (2016), yang merupakan kementrian 

yang bertanggung jawab tentang perfilman di Indonesia, perlu diadakannya 

penumbuhan rasa cinta oleh masyarakat, semangat menghargai dan mengapresiasi 

karya sineas film dalam negeri, terutama dalam penambahan layar film. 

Penambahan layar film ini merupakan upaya untuk permasyarakatan film karena 

jumlah bioskop di Indonesia yang terbatas.  

Salah satu filmmaker yang ada di Surabaya yaitu komunitas film independen. 

Film independen berasal dari bahasa inggris yaitu independent memiliki arti 

mandiri. Sesuai dengan namanya, film independen merupakan proses pembuatan 

film tanpa dukungan dana Production House yang besar. Kegiatan yang dilakukan 

komunitas film ini bermacam-macam. Namun, secara umum memiliki tiga kegiatan 

utama yaitu  edukasi, produksi, dan eksibisi. Edukasi pada komunitas film 

independen biasanya diberikan melalui penyampaian materi dengan buku modul 

dan oleh pembicara yang lebih profesional dalam dunia perfilman. Yang kedua 

yaitu produksi film, dalam produksi ini anggota komunitas dibagi menjadi beberapa 

kelompok kecil dan membuat film dengan durasi yang pendek hingga durasi yang 
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panjang. Dan yang terakhir adalah eksebisi, yaitu kegiatan untuk memamerkan 

karya film yang telah diproduksi melalui sebuah acara.  

  Berdasarkan studi lapangan yang telah dilakukan, di kota Surabaya 

terdapat lebih dari 30 komunitas film independen, bahkan di setiap Perguruan 

Tinggi dan SMA maupun SMK sudah banyak bermunculan sebagai kegiatan UKM 

atau Ekstrakulikuler film/ sinematografi. Produksi film dari tiap komunitas 

terbilang cukup banyak, dalam setahun dapat menghasilkan 5-10 film dengan 

beragam genre dan durasi. Sayangnya, di Surabaya belum banyak tempat yang 

dapat memfasilitasi tempat apresiasi film dengan dana produksi yang rendah ini. 

Acara pemutaran dan diskusi film independen di Surabaya biasanya dilaksanakan 

di ruang auditorium Wisma Jerman, auditorium IFI, maupun Gedung Cak Durasim 

yang fungsi utamanya bukan untuk pemutaran film.  

Oleh karena itu, untuk mewadahi kegiatan dari tiga kegiatan utama komunitas 

film, maka dibutuhkan Pusat Film Independen sebagai wadah untuk berkarya bagi 

komunitas film yang hasilnya dapat diapresiasi oleh masyarakat umum. Diharapkan 

dengan adanya pusat film independen dapat meningkatkan minat filmmaker untuk 

terus meningkatkan kualitasnya, sehingga filmnya dapat diapresiasi oleh 

masyarakat. Dan diharapkan dapat mengembangkan perekonomian melalui industri 

film di Surabaya. 

1.2 Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan 

identifikasi masalahnya sebagai berikut. 

 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Minat menonton masyarakat Indonesia yang semakin tinggi tidak sebanding 

dengan sarana dan prasana untuk apresiasi film. Oleh karena itu dibutuhkan pusat 

film independen sebagai wadah untuk kegiatan edukasi, produksi dan eksibisi film. 

Konsep desain yang diangkat bertujuan untuk memberi kebebasan dalam 

berekspresi dan berapresiasi dalam film, khususnya film independen. 

. 
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1.2.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana memfasilitasi kebutuhan komunitas film untuk berkarya 

yang sesuai dengan kegiatan edukasi(seminar dan workshop film), 

produksi (pembuatan film), dan eksibisi (pemutaran film)? 

2. Bagaimana menghadirkan identitas film independen pada pusat film 

independen?  

3. Bagaimana menghasilkan area-area yang sesuai kebutuhan, 

penzoningan area, dan penataan sirkulasi yang optimal bagi pengelola 

dan pengunjung Pusat Film Independen? 

1.2.3 Batasan Masalah 

1. Objek desain menggunakan denah dari hasil Tugas Akhir mahasiswa 

Arsitektur ITS yang berjudul “ Pusat Komunitas Edukasi dan Seni” 

karya Busyairi Alfan Ramadhan pada tahun 2015. Lokasinya berada di 

lahan kosong Jalan Tunjungan, Surabaya. 

2. Subjek desain merupakan pusat film independen yang bertujuan 

menjadi tempat alternatif untuk berkarya dan apresiasi film untuk 

komunitas dan penikmat film independen. 

3.  Fokus pada ruang pemutaran dan ruang diskusi sebagai objek utama 

yang didukung dengan objek lainnya yaitu lobby, ruang perpustakaan, 

workshop dan auditorium. 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

Berdarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan dan manfaat 

desain adalah sebagai berikut. 

1.3.1 Tujuan Desain 

1. Menghasilkan desain yang memfasilitasi ruang dengan interior yang 

mendukung kegiatan film berupa ruang perpustakaan, workshop dan 

pemutaran film yang memenuhi standar kenyamanan. 

2. Menghasilkan desain yang menghadirkan identitas film independen, 

agar masyarakat dapat merasakan desain yang khas dalam interiornya. 
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3. Menghasilkan desain berupa area-area yang sesuai aktivitas edukasi, 

produksi dan eksisbisi, dengan zoning area dan sirkulasi yang baik bagi 

pengelola dan pengunjung. 

1.3.2 Manfaat Desain 

1. Manfaat bagi komunitas film yaitu, memberikan konsep desain pusat 

film independen yang baru dan inovatif untuk menunjang sektor 

industri kreatif perfilman. 

2. Menciptakan desain interior yang nyaman dan sesuai bagi komunitas 

film untuk berkarya 

3. Manfaat bagi masyarakat yaitu, mewadahi minat menonton masyarakat 

Surabaya melalui pusat film independen sebagai alternatif menonton 

film. 

4. meningkatkan minat apresiasi film bagi masyarakat Surabaya. 

5. Secara akademis,  diharapkan  hasil  pengerjaan  Tugas Akhir  ini  dapat 

membantu menunjang proses belajar dan turut memajukan khazanah 

pendidikan.  
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BAB II 

 KAJIAN PUSTAKA  
 

2.1 Tinjauan Film 

Film adalah media komunikasi yang bersifat audio visual untuk 

menyampaikan suatu pesan kepada sekelompok orang yang berkumpul di suatu 

tempat tertentu. Film sebagai komunikasi tentang suatu realita yang sering terjadi 

dalam kehidupan sehari-hari ini merupakan gabungan dari berbagai teknologi 

seperti fotografi, seni teater, arsitektur dan musik. Menurut Effendi (1986), Film 

merupakan pranata sosial (social institution) yang memiliki kepribadian, visi dan 

misi yang akan menentukan mutu dan kelayakannya. Fungsi dari film selain 

menjadi sarana hiburan, film juga berfungi informatif, edukatif dan persuasif. 

Independen memiliki arti mandiri. Independen bukanlah sebuah genre, 

tetapi bagaimana cara musisi tersebut menggarap karyanya. Film independen 

cenderung memiliki formula yang berbeda daripada film yang berada dipasaran. 

Film ini selalu muncul dengan ide- ide unik dan memiliki pasarnya sendiri. 

Produksi film ini tidak dinaungi studio film besar. Mayoritas pembuat film 

independen umumnya tidak bertujuan untuk mencari keuntungan, tujuan utama 

dari film independen yaitu untuk menyampaikan gagasan atau keresahan 

pembuatnya, salah satunya dalam festival film, baik nasional maupun 

internasional.  Dana pembuatan film independen juga tidak terlalu fantastis seperti 

film komersil. 

 

2.1.1 Tinjauan Perfilman dan Bioskop di Indonesia 

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara mantan perkerja 

bioskop pada tahun 80- 90an dengan Bapak Siswanto, sebelum tahun 1990 

minat penonton Indonesia cukup besar dibandingkan film luar negeri. Hal itu 

didukung dengan adanya perhelatan Festival Film Indonesia (FFI) yang 

menarik minat masyarakat untuk menonton film Indonesia. Namun pada tahun 

1993, FFI tidak lagi diselenggarakan karena penurunan perfilman Indonesia 

yang banyak bertemakan khusus  orang dewasa. Akibatnya, masyarakat 
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beralih menonton film Hollywood dan Hongkong. Perkembangan teknologi 

pada masa tersebut seperti VCD, DVD, dan televisi swasta juga menjadi 

pesaing bagi film Indonesia di bioskop. 

Sekitar tahun 2000an, jaringan bioskop mulai marak di Indonesia. Ada 

dua pengelola bioskop yang terkenal, yaitu 21 Cineplex serta 

jaringan Blitzmegaplex. Bioskop-bioskop ini tersebar di seluruh pusat 

perbelanjaan di Indonesia. Film yang ditayangkan adalah film dari dalam 

maupun luar negeri. Meskipun pada awal tahun 2000 hingga sekitar tahun 

2005, tidak banyak perfilman nasional yang berhasil masuk jaringan bioskop. 

Film-film nasional baru masuk kedalam bioskop Indonesia sejak tahun 2006 

hingga sekarang. Menurut artikel BBC Indonesia, hingga saat ini, di Indonesia 

93% layar bioskop di dominasi tiga perusahaan yaitu Cinema 21, CGV Blitz, 

dan Cinemaxx. 

 

2.1.2 Tinjauan Bioskop 

Bioskop (Belanda: bioscoop dari bahasa Yunani βιος, bios (yang 

artinya hidup) dan σκοπος (yang artinya "melihat"). Menurut KBBI, bioskop 

adalah gedung pertunjukan yang memperlihatkan film atau gambar yang 

bergerak. Gambar film diproyeksikan ke layar menggunakan proyektor. 

Berdasarkan data statisik web databoks, jumlah layar bioskop pada tahun 

2016 mencapai  1.088 unit.   Menurut artikel CNN Indonesia,  Presiden Joko 

Widodo menyatakan angka tersebut dirasa kurang untuk memenuhi minat 

menonton masyarakat yang mencapai 240 juta orang di Indonesia, perlu 

ditambah sekitar 4000 layar putar di Indonesia.  
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Gambar 2. 1 Data Jumlah Layar Bioskop di Indonesia 

(Sumber :  www.databoks.katadata.co.id) 

 

2.1.3 Tinjauan Pusat Komunitas 

Komunitas  merupakan sebuah kelompok sosial yang memiliki 

persamaan yang dibentuk  melalui interaksi sosial. Komunitas berasal 

dari bahasa Latin communitas yang berarti "kesamaan", kemudian dapat 

diturunkan dari communis yang berarti "sama, publik, dibagi oleh semua atau 

banyak". Ada banyak hal yang menjadi tujuan berdirinya sebuah bangunan 

pusat komunitas, diantaranya adalah: 

1. Sebagai tempat untuk menyalurkan bakat dan dan kemampuan 

seseorang dalam bidang tertentu. 

2. Menjadi tempat belajar dan mempelajari hal-hal yang sebelumnya 

tidak pernah terpikirkan sebelumnya. 

3. Membuka diri tehadap perkembangan teknologi dan hal-hal baru. 

Terdapat beberapa definisi mengenai komunitas yang dijelaskan oleh 

para ahli, berikut merupakan beberapa definisi komunitas : 

a. Menurut Sumijatun (2006), komunitas adalah sekelompok 

masyarakat yang mempunyai persamaan nilai, perhatian yang 
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merupakan kelompok khusus  dengan batas-batas geografi yang 

jelas, dengan norma dan nilai yang telah melembaga.  

b. Menurut Soenarno (2002), komunitas adalah sebuah identifikasi 

dan interaksi sosial yang dibangun dengan berbagai dimensi 

kebutuhan fungsional. 

Berdasarkan definisi komunitas diatas, disimpulkan bahwa komunitas 

merupakan sebuah kelompok sosial yang memiliki persamaan yang dibentuk 

melalui interaksi sosial. 

 

2.2 Tinjauan Ruang Perancangan  

Berikut ini ruang dari objek perancangan pusat film independen yang 

akan didesain, yaitu lobby, auditorium, dan perpustakaan. 

a. Lobi (Lobby) 

Menurut KBBI, Lobi adalah ruang teras di dekat pintu masuk hotel 

(bioskop dan sebagainya), yang dilengkapi dengan perangkat meja kursi, yang 

berfungsi sebagai ruang duduk atau ruang tunggu. Fungsi dari lobi yaitu untuk 

menerima tamu dan sebagai ruang tunggu yang letaknya berada didekat pintu 

masuk suatu bangunan. Selain terdapat fasilitas menunggu, Lobi pada public space 

juga memiliki resepsionis untuk registrasi pengunjung dan pusat informasi. Desain 

interior ruang lobi sangat penting karena merupakan ruangan yang pertama dilihat 

oleh pengunjung. 

b. Auditorium 

Menurut Christina E. Mediastika (2005), Auditorium berasal dari kata 

audiens (penonton/penikmat) dan rium (tempat). Sehingga auditorium dapat 

diartikan sebagai tempat berkumpulnya penonton untuk menyaksikan suatu acara 

tertentu. Berdasarkan jenis kegiatan yang diselenggarakan, auditorium dibagi 

menjadi : 
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1. Auditorium untuk pertemuan, yaitu auditorium dengan aktivitas 

utama percakapan (speech) seperti ruang rapat, ruang konferensi, 

seminar dan lainnya. 

2. Auditorium pertunjukan seni, yaitu dengan aktivitas utamanya adalah 

sajian seni seperti seni musik, seni tari, seni drama dan lainnya. 

3. Auditorium multifungsi, yaitu auditorium yang dirancang secara 

khusus untuk keperluan keduanya. Contohnya seperti auditorium 

serbaguna untuk ulangtahun, pernikahan, pameran, dan lainnya. 

Auditorium pada objek perancangan adalah auditorium pertunjukan seni 

untuk kebutuhan menonton film dan diskusi dengan penonton. 

c. Perpustakaan 

Menurut Sutarno NS. (2006), perpustakaan adalah mencakup suatu 

ruangan, bagian dari gedung / bangunan atau gedung tersendiri yang berisi buku-

buku koleksi, yang diatur dan disusun demikian rupa, sehingga mudah untuk 

dicari dan dipergunakan apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh pembaca. Tujuan 

perpustakaan adalah untuk menyediakan fasilitas dan sumber informasi dan 

menjadi pusat pembelajaran. Berikut adalah jenis-jenis perpustakaan : 

1. Perpustakaan Nasional RI 

Merupakan Perpustakaan Nasioal yang berkedudukan di Ibu 

Kota Negara Indonesia yang mempunyai jangkauan dan ruang 

lingkup secara Nasional dan merupakan salah satu Lembaga 

Pemerintah Non Departemen (LPND) yang bertanggung jawab 

kepada Presiden. 

2. Badan Perpustakaan Daerah 

Badan perpustakaan daerah atau lembaga lain yang sejenis 

adalah yang berkedudukan di tiap provinsi di Indonesia yang 

mengelola perpustakaan. 

3. Perpustakaan Umum 

Perpustakaan umum diibaratkan sebagai Universitas Rakyat 

atau Universitas Masyarakat, maksudnya adalah bahwa 
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perpustakaan umum merupakan lembaga pendidikan bagi 

masyarakat umum. 

4. Perpustakaan Perguruan Tinggi 

Perpustakaan yang berada di Perguruan Tinggi, baik berbentuk 

Universitas, Akademi, Sekolah Tinggi, ataupun Institut. 

Keberadaan, tugas dan fungsi perpustakaan tersebut adalah dalam 

rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, meliputi 

pendidikan, penelitian / riset dan pengabdian kepada masyarakat. 

5. Perpustakaan Sekolah 

Perpustakaan sekolah berada di sekolah, dikelola sekolah, 

dan berfungsi untuk sarana kegiatan belajar mengajar, penelitian 

sederhana, menyediakan bahan bacaan, dan tempat rekreasi. 

6. Perpustakaan Khusus 

Perpustakaan khusus berada pada lembaga-lembaga 

pemerintahan dan swasta. Perpustakaan tersebut diadakan sebagai 

sumber informasi dan ilmu pengetahuan yang berkaitan baik 

langsung maupun tidak langsung dengan instansi induknya. 

7. Perpustakaan Lembaga Keagamaan 

Merupakan perpustakaan yang dimiliki dan dikelola oleh 

lembaga-lembaga keagamaan, misalnya perpustakaan, masjid, 

gereja. 

8. Perpustakaan Internasional 

Perpustakaan Internasional Merupakan perpustakaan 

internasional yang memiliki koleksi yang menyangkut negara-

negara anggota atau negara-negara yang berafiliasi kepada lembaga 

dunia tersebut. Perpustakaan ini dikelola dan diselenggarakan 

lembaga internasional. 

9. Perpustakaan Kantor Perwakilan Negara-negara Asing 

Merupakan perpustakaan yang dimiliki dan diselenggarakan 

oleh lembaga / kantor perwakilan Negara masing-masing. 

Contohnya perpustakaan lembaga kebudayaan amerika dan pusat 

kebudayaan jepang.  
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10. Perpustakaan pribadi/ Keluarga  

Merupakan perpustakaan yang dimiliki dan dikelola oleh 

perorangan atau orang-orang tertentu bersama anggota keluarganya. 

11. Perpustakaan Digital 

Perpustakaan digital bukan merupakan salah satu jenis 

perpustakaan yang berdiri sendiri, tetapi merupakan pengembangan 

dalam sistem pengelolaan dan layanan perpustakaan.  

 

Jenis perpustakaan pada objek Pusat Film Independen yaitu perpustakaan 

khusus yang menyediakan informasi tentang film independen dan dikelola oleh 

INFIS yang memiliki program edukasi. 

 

2.3 Tinjauan tentang Akustik 

Akustik adalah ilmu yang mempelajari tentang suara, bagaimana suara diproduksi 

atau dihasilkan, perambatannya, dan dampaknya, serta mempelajari bagaimana suatu 

ruang atau medium meresponi suara dan karakteristik dari suara itu sendiri yang 

sensasinya dirasakan oleh telinga. Menurut Pamudji Suptandar (2001), akustik bertujuan 

untuk mencapai kondisi pendengaran suara yang sempurna yaitu murni, merata jelas dan 

tidak berdengung sehingga sama seperti aslinya. 

2.3.1 Bentuk Ruang yang Tepat 

Doelle (1995), menyebutkan bahwa bentuk ruang juga mempengaruhi 

kualitas bunyi. Ada beberapa bentuk ruang pertunjukan yang digunakan , yaitu: 

1. Bentuk persegi empat (rectangular shape) 

Kelebihan dari ruang berbentuk segi empat yaitu, memiliki tingkat 

keseragaman suara yang tinggi sehingga terjadi keseimbangan antara suara 

awal dan suara akhir. Sisi lebar yang lebih kecil dapat merespon bunyi 

lateral /bunyi samping, diperkuat dengan pantulan yang berulang-ulang 

antar dinding samping menyebabkan bertambahnya kepenuhan nada, 

suatu segi akustik ruang yang sangat diinginkan pada ruang pertunjukan. 
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  Kelemahan dari bentuk ruang ini yaitu pada bagian sisi panjangnya 

menjadikan jarak antara penonton dengan panggung terlalu jauh.  

 

Gambar 2. 2 Denah Gedung Pertunjukan dengan bentuk persegi empat 

(Sumber: Doelle, 1990) 

 

2. Bentuk kipas (fan shape) 

Keuntungan dari bentuk denah ini adalah dapat menampung penonton 

dengan jumlah yang banyak, dan juga memiliki sudut pandang yang 

maksimum bagi penonton. Namun dari segi akustiknya cenderung 

memiliki akustik yang tiak seragam karena bentuk dinding belakang yang 

melebar menyebabkan gema dan pemusatan bunyi.  

 

Gambar 2. 3 Denah Gedung Pertunjukan dengan bentuk kipas 

(Sumber: Doelle, 1990) 

 

3. Bentuk tapal kuda (horse-shoe shape) 

Bentuk tapal kuda memiliki keistimewaan karakteristik yakni adanya 

kotak-kotak yang berhubungan 1  (rings of boxes) yang satu di atas yang 

lain.Walaupun tanpa lapisan permukaan penyerap bunyi pada interiornya, 

kotak-kotak ini berperan secara efisien pada penyerapan bunyi dan 

menyediakan waktu dengung yang pendek. Disamping itu bentuk 

dindingnya membuat jarak penonton dengan pemain menjadi lebih dekat. 

Tetapi terdapat kekurangan, yaitu permukaan dinding bagian belakang 
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yang cekung merupakan bentuk yang tidak dianjurkan karena akan terjadi 

penyerapan suara yang terlalu tinggi di bagian belakang. 

 

Gambar 2. 4 Denah Gedung Pertunjukan dengan bentuk tapal kuda 

(Sumber: Doelle, 1990) 

 

4. Bentuk heksagonal (hexagonal shape) 

Bentuk ini dapat membawa penonton sangat dekat dengan sumber 

bunyi, keakraban akustik dan ketegasan, karena permukaan-permukaan 

yang digunakan untuk menghasilkan pemantulan-pemantulan dengan 

waktu tunda singkat dapat dipadukan dengan mudah ke dalam keseluruhan 

rancangan arsitektur. 

 

Gambar 2. 5 Denah Gedung Pertunjukan dengan bentuk heksagonal 

(Sumber: Doelle, 1990) 

 

Dari denah auditorium diatas, yang dapat digunakan dalam ruang pemutaran 

film yaitu denah berbentuk heksagonal yang baik dari segi akustik, kedekatan 

penonton dan mudah diaplikasikan ke dalam interior. 

 

2.3.2  Akustik Auditorium 

Menurut Doelle Leslie L. (1972), berikut ini merupakan persyaratan 

kondisi mendengar yang baik dalam suatu auditorium: 
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1. Harus ada kekerasan (loudness) yang cukup dalam tiap bagian 

auditorium. 

2. Energi bunyi harus didistribusi secara merata (terdisfusi) dalam ruang.  

3. Karakteristik dengung optimum harus disediakan dalam auditroium untuk 

memungkinkan penerimaan bahan acara yang paling disukai oleh 

penontonan penampilan acara yang paling efisien oleh pemain. 

4. Ruang harus bebas dari cacat akustik seperti gema, pemusatan bunyi, 

distorsi, bayangan bunyi, dan resonansi ruang. 

5. Bising dan getaran yang akan mengganggu pendengaran atau pementasan 

harus dihindari atau dikurangi dengan cukup banyak tiap bagian ruang. 

Berdasarkan studi standar akustik di auditorium, pada objek perancangan 

dilaksanakan dengan: 

1. Memperpendek jarak penonton dengan sumber bunyi, yaitu dengan 

maksimal  jarak 40 meter saat sesi diskusi film.  

2. Pemiringan lantai karena bunyi lebih mudah diserap bila merambat 

melewati penonton dengan sinar datang miring (grazing incidence) 

dengan kemiringan max 30o untuk kenyamanan dan keselamatan. 

Material lantai menggunakan bahan yang kedap air, mudah dibersihkan 

dan tidak licin. 

3. Pada plafon mengunakan material pemantul suara seperti gypsum board, 

plywood, flexyglass dan sebagainya untuk memperkuat bunyi dari 

panggung.  

4. Pada dinding menggunakan material yang tidak menyerap suara sehingga 

suara hilang dan menjadi kurang jelas. 

 

Menurut Michael Baron dikutip dari Caesario (2010),  Untuk menciptakan sebuah 

auditroium yang multifungsi dalam penggunaannya, hal yang paling utama diperhatikan 

yakni sistem akustiknya, karena hal tersebut sistem akustika sangat berperan penting 

dalam sebuah auditorium. Hal ini berguna untuk memberikan kenyamanan bagi pengguna 

maupun audience dari sebuah auditorium. Adapun elemen- elemen dalam sistem akustika 

multifungsi, yaitu: 
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1. Variable auditorium volume, yakni volume ruang auditorium yang dapat diubah- 

ubah. Hal ini dimaksudkan agar dapat mempersingkat atau memperpanjang waktu 

rambat suara, dan dapat memenuhi kebutuan ruang pada setiap aktivitasnya. 

2. Varible acoustic absorption, yakni penyerapan bunyi atau peredam yang dapat 

intesitas penyerapannya, karena setiap aktivitas akustik memiliki kebutuhan 

ambience sound yang berbeda- beda. 

3. Movable reflector, yakni reflektor suara yang dapat diubah- ubah sudut pantulnya, 

yang berguna untuk meratakan pantulan suara dari panggung ke audience. 

4. Variable Diffusion, yakni sistem penyebar gelombang suara yang dapat diubh-

ubah, yang bertujuan untuk menyebarkan arah rambat suara ke seluruh penjuru 

auditorium agar dapat diterima oleh audiens dengan baik (tetapi penggunaan 

elemen ini tidak begitu utama karena sistem kerja hampir sama seperti sistem 

movable reflector). 

Dari keempat elemen yang dibutuhkan pada auditorium multifungsi tersebut mempunyai 

tujuan , yaitu untuk mengatur waktu dengung atau Reverbration Time (RT). Setiap fungsi 

ruang auditorium memiliki nilai RT yang berbeda. Berikut adalah angka waktu dengung 

yang disarankan SNI.   

 

2.3.2.3 Pengendalian Dengung 

Dengung adalah aspek subjektif akustik ruang yang banyak dikenal. Ketika 

sebuah ruangan terlalu dengung, maka kejelasan pengucapannya akan berkurang. 

Reverberation time atau waktu dengung yang merupakan ukuran objektif dari 

dengung diciptakan seratus tahun yang lalu oleh W. C. Sabine. Waktu dengung 

didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan oleh bunyi dalam ruangan tertutup 

untuk meluruh sebesar 60 dB setelah sumber bunyi berhenti. 
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Gambar 2. 6 Waktu dengung rata-rata 

(Sumber: www.google.com ) 

 

 Bunyi dengung dapat dibutuhkan maupun dihindari, tergantung dari 

penggunaan ruangan. Setiap ruangan membutuhkan waktu dengung berbeda-beda 

tergantung dari penggunaannya. Ruangan yang khusus untuk berceramah misalnya, 

tidak membutuhkan dengung dibandingkan dengan ruang untuk paduan suara.  

 

Gambar 2. 7 Waktu dengung rata-rata 

(Sumber: SNI 6386 ) 
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Waktu dengung dapat dihitung dari data ruangan yang diketahui dengan 

ketelitian yang cukup bisa dipertanggungjawabkan (reasonable accuracy) dengan 

persamaan: 

RT =  

Dimana 

RT : waktu dengung (s)              

V : volume ruang (m2)  

A  : penyerapan ruang total (sabin) 

Persamaan di atas dikenal dengan teori klasik Sabine. Penyerapan suatu 

permukaan diperoleh dengan mengalikan luasnya S dengan koefisien penyerapan α 

dan penyerapan total A diperoleh dengan menjumlahkan perkalian ini dengan 

menyertakan penyerapan yang dilakukan oleh penonton dan benda – benda lain 

dalam ruang (tempat duduk, karpet, tirai, dan lain - lain), dan digunakan rumus: 

A = S1α1 + S2α2 + ….. + Snαn 

Dengan  

  S1 … Sn = Luas (m2) 

  α1 … αn = koefisien penyerapan  

Ada dua variabel bidang penyerap suara yang mempengaruhi panjang waktu 

dengung, yaitu: luas dan koefisien serap. Semakin luas material penyerap suara 

yang digunakan maka semakin pendek waktu dengungnya. Besarnya koefisien 

serap material beragam menurut frekuensi suaranya. Jumlah pemakai juga termasuk 

sebagai faktor penyerap bunyi. Persamaan tersebut biasa digunakan untuk 

perencanaan akustik pada ruang.  

 

Standar waktu dengung pada objek perancangan menurut SNI yaitu: 

1. R. pemutaran : 80 - 85 dB 

2. Perpustakaan  : 40 - 50 dB 

3. Lobby   : 40 - 50 dB 

4. Kantor  : 30 - 35 dB 

5. Cafe   : 45 - 55 dB 

6. Galeri   : 40 - 50 dB 

 

0,16V 

A 



Desain Interior Pusat Film Independen  

sebagai Wadah Ekspresi dan Apresiasi  

 

 

18 
 

2.4 Tinjauan tentang Pencahayaan Buatan 

Pencahayaan didefinisikan sebagai jumlah cahaya yang jatuh pada 

permukaan. Satuannya adalah lux (1lm/m2), dima lm adalah lumens atau lux 

cahaya. Kriteria penerangan yang baik adalah : 

1. Arah cahaya disesuaikan dengan kebutuhan. 

2. Kesilauan rendah. 

3. Meminimalisir bayangan. 

4. Penyebaran cahaya merata keseluruh bidang kerja didalam ruangan. 

5. Pada pencahayaan alami sebaiknya ruangan tempat  bekerja dilengkapi  

dengan jendela kaca yang dapat menyerap matahari pagi secara langsung. 

Secara umum pencahayaan dibedakan menjadi tiga jenis yaitu: 

1. General Lighting 

Atau pencahayaan umum adalah sistem pencahayaan yang menjadi 

sumber utama penerangan dengan cara meletakkan lampu ditengah 

ruangan atau di beberapa titik yang simetris dan sama rata. Tujuan 

pencahyaan ini agar cahaya merata keseluruh ruang. 

2. Task Lighting  

Merupakan tata pencahyaan yang fokus pada suatu area untuk aktivitas 

tertentu. Pengaplikasian pencahyaan ini biasa diterapkan pada area kerja, 

meja belajar dan meja rias. 

3. Decorative Lighing  

Bertujuan untuk memfokuskan suatu benda atau sudut ruangan agar 

terlihat indah. Pencahayaan ini bersifat dekoratif dan tidak dapat 

membantu pengguna dalam beraktivitas. Contoh lampu jenis ini adalah 

lampu spotlight untuk mengekspos lukisan atau hiasan dinding.  

 

Ketiga jenis pencahayaan ini digunakan di objek perencanaan, ruang lobi 

menggunakan general lighting, dan decorative lighting. Pada ruang perpustakaan 

menggunakan general lighting dan juga task lighting. Sedangkan di bioskop 

menggunakan lampu task lighting untuk area panggung, dan decorative lighting 

untuk penunjuk arah bagi penonton. 
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Menurut buku Industrial Hygiene Engineering (1988), sistem pencahayaan 

dalam ruangan ada beberap macam yaitu: 

1. Direct lighting 

Tipe pencahyaan ini 90-100% cahaya diarahkan secara langsung ke benda 

yang perlu diterangi. Sistem ini dinilai paling efektif dalam mengatur 

pencahayaan, tetapi mempunyai kelemahan  yaitu kesilauan yang 

mengganggu. Untuk efek yang optimal, disarankan langi-langit, dinding 

serta benda yang ada didalam ruangan diberi warna cerah agar tampak 

menyegarkan.  

2. Semi direct lighting 

Pada tipe pencahayaan ini   60-90% cahaya diarahkan langsung pada 

benda yang perlu diterangi, sedangkan sisanya dipantulkan ke langit-langit 

dan dinding. Dengan sistem ini kelemahan sistem pencahayaan langsung 

dapat dikurangi.  

3. Direct-indirect lighting 

Pada sitem pencahayaan ini 40-60% cahaya. diarahkan pada benda yang 

perlu disinari, sedangkan sisanya dipantulkan ke langit-langit dan dinding. 

4. Semi indirect lighting 

Pada sistem ini 60-90% cahaya diarahkan ke langit-langit dan dinding 

bagian atas, sedangkan sisanya diarahkan ke bagian bawah. Untuk hasil 

yang optimal disarankan langit-langit perlu diberikan perhatian serta 

dirawat dengan baik. Pada sistem ini masalah bayangan praktis tidak ada 

serta kesilauan dapat dikurangi. 

5. Indirect Lighting 

Pada sistem ini 90-100% cahaya diarahkan ke langit-langit dan dinding 

bagian atas kemudian dipantulkan untuk menerangi seluruh ruangan. 

Keuntungan sistem ini adalah tidak menimbulkan bayangan dan kesilauan 

sedangkan kerugiannya mengurangi efisiensi cahaya total yang jatuh pada 

permukaan kerja. 

 

Pada interior objek perancangan, jenis sistem pencahayaan digunakan sesuai 

dengan kebutuhan aktivitasnya. Aktivitas seperti menunggu dan registrasi 
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menggunakan  direct-indirect lighting. Untuk aktivitas detail seperti membaca 

dapat menggunakan  semi-direct lighting. 

CIE (Commission International de l’Eclairage) dan IES (Illuminating 

Engineers Society) telah menerbitkan tingkat pencahayaan yang direkomendasikan 

untuk berbagai pekerjaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada auditorium, pencahayaan yang digunakan ada empat jenis, yaitu: 

1. House Lights 

House lights merupakan lampu pada area auditorium yang biasanya digunakan 

saat sebelum dan setelah pertunjukan, namun tidak dinyalakan saat perunjukan 

dimulai. Fungsi dari houselight yaitu untuk menerangi jalan atau tangga saat tidak 

sedang berlangsung pertunjukan.  

2. Working lights 

Lampu yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari diluar kegiatan pementasan. 

Contohnya untuk menata panggung, latihan, dan membersihkan ruangan. 

3. Stage lighting 

Tata cahaya pada panggung merupakan bagian penting untuk menciptakan efek 

suasana yang memepengaruhi psikologi penonton. Terdapat berbagai macam 

warna lampu yang digunakan, salah satunya adalah merah, biru, dan hijau. 

4. Emergency Lighting 

Gambar 2. 8 Tabel Standar Pencahayaan 

(Sumber : CIE dan IES ) 
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Merupakan lampu darurat yang dirancang untuk digunakan saat darurat dan 

memnpunyai paskan daya cadangan. Berdasarkan SNI_03_6574_2001 Sistem 

Pencahayaan Darurat Bangunan, pencahayaan darurat pada sarana jalan keluar 

harus disediakan pada: 

1. Jalan lintas 

2. Ruangan yang luasnya lebih dari 300m2 

3. Ruangan yang mempunyai luas lebih dari 100m2 tetapi kurang dari 300m2 

yang tidak terbuka 

4. Jalan lorong 

5. Lift , tangga, ram 

6. Halaman parkir besmen 

7. Ruang generator 

8. Ruang pompa kebakaran 

9. Tanda arah exit 

Pada ruang auditorium, keempat jenis lampu digunakan karena merupakan 

standar kenyamanan yang harus diikuti.  

 

2.5 Tinjauan tentang Penghawaan  

  Udara di Indonesia kebanyakan kurang memberikan kenyamanan 

dikarenakan udaranya yang panas yaitu 23-34o C. Oleh karena itu untuk 

mendapatkan pengkondisian temperatur , dapat menggunakan alat penyegaran 

udara (Air Condition). AC dalam distribusinya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 

AC split/unit dan AC central. 

 Sedangkan, AC split/ unit adalah split artinya terpisah. Artinya mesin 

kompresor AC yang outdoor dengan blower indoornya diletakkan terpisah dan 

dihubungkan dengan selang. Secara mudah untuk mengetahui AC unit yaitu 

contohnya banyak digunakan di  kompleks apartemen di mana kita dapat melihat 

pemandangan banyaknya unit kondensor di atas atap-atap bangunan atau tertutup 

dalam suatu area yang khusus untuk alat-alat tersebut.  

 

Kelebihan dari AC unit yaitu : 

1. Mudah dalam perawatan dan instalasi karena ukuran yang relatif lebih kecil 
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2. Kemudahan untuk mengatur suhu ruang dengan remote control 

Kekurangan AC unit yaitu : 

1. Memiliki kapasitas PK yang terbatas yaitu, ½ PK, ¾ PK, 1 PK,  2PK,  dan 

3PK 

2. Pada penggunaan bangunan besar, lebih boros karena jumlah AC yang 

diperlukan banyak 

 

 
Gambar 2. 9 AC Split 

(Sumber:  www.daikin.co.id ) 

 

 

 AC  central merupakan suatu sistem AC dimana proses pendinginan 

udara terpusat pada satu lokasi yang kemudian didistribusikan/dialirkan ke semua 

arah atau lokasi (satu Outdoor dengan beberapa indoor). Sistem ini memiliki 

beberapa komponen utama yaitu unit pendingin atau Chiller, Unit pengatur udara 

atau Air Handling Unit (AHU), Cooling Tower, system pemipaan, system saluran 

udara atau ducting dan system control & kelistrikan. Jenis AC ini biasa digunakan 

pada bangunan yang besar atau bertingkat. Kelebihan dari AC central yaitu : 

1. Instalasi unit indoor tersembunyi, sehingga ruang terlihat lebih rapi 

2. Lebih  efisien karena dapat mengatur beragam suhu untuk berbagai ruang 

3. Dalam bangunan besar, biaya operasional akan lebih hemat karena 

penggunaan AC dapat sesuai dengan kebutuhan 

dan kekurangan dari ac central yaitu : 

1. Perencanaan instalasinya membutuhkan tenaga yang betul –betul terlatih 

2. Biaya investasi awal dan pemeliharaan tinggi 
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Gambar 2. 10 AC Central 

(Sumber: www.daikin.co.id ) 

 

Berdasarkan kebutuhan penghawaan dari Pusat Film Independen dengan luas ruang 

yang besar, maka lebih sesuai menggunakan AC central karena biaya operasional lebih 

murah dan dapat mengatur suhu yang berbeda di tiap ruang. 

 

2.6 Studi Antropometri Dan Ergonomi 

Ergonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ergos yang berarti kerja dan nomos 

yang berarti hukum, jadi ergonomi dapat diterjemahkan secara umum sebagai 

perancangan sistem disaat manusia melakukan kerja (Bridger, 1995). disiplin ergonomi 

akan mempelajari apa akibat-akibat jasmani, kejiwaan, dan sosial dari teknologi dan 

produk-produknya terhadap manusia melalui pengetahuan-pengetahuan tersebut pada 

jenjang mikro maupun makro. 

Tujuan dari disiplin ilmu ergonomi adalah untuk mendapatkan suatu pengetahuan 

yang utuh tentang permasalahan-permasalahan interaksi manusia dengan teknologi dan 

produk-produknya, sehingga dimungkinkan adanya suatu sistem manusia dan mesin yang 

optimal. Disiplin ergonomi, khususnya yang berkaitan dengan pengukuran dimensi tubuh 

(anthropometri), telah menganalisa, mengevaluasi dan membakukan jarak jangkau yang 

memungkinkan rata-rata manusia untuk melaksanakan kegiatannya dengan mudah dan 

gerakan-gerakan yang sederhana. 

2.6.1 Sirkulasi 

Jarak sirkulasi pada koridor untuk 1 pengguna kursi roda dan 1 pejalan 

kaki adalah minimal 137 cm. Sedangkan untuk jarak sirkulasi dengan 2 

pengguna kursi roda adalah 152 cm. 
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Gambar 2. 11 Sirkulasi Horizontal 

(Sumber : Human Dimension & Interior Space, 1979) 

 

Sedangkan jarak sirkulasi untuk tangga dengan 2 orang pengguna yaitu 

173 cm. Diameter handrail 3,8 cm,  Dan jarak handrail dengan dinding minimal 

sejauh 5cm.   

 

Gambar 2. 12 Sirkulasi Vertikal 

(Sumber : Human Dimension & Interior Space, 1979) 

2.6.2 Tempat duduk 

Pada ruang pemutaran film salah satu aspek yang perlu diperhatikan 

adalah antropometri dari tempat duduknya. Pandangan yang maksimal menjadi 

poin penting dengan mengangkat titik  ketinggian mata  agar penonton di belakang 

dapat melihat film tanpa tertutup oleh kepala didepan penonton yang berada di 
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depannya. Ketinggian yang disarankan adalah 12.7cm. Jarak baris kursi depan 

dengan belakang aitu 100 cm. Lebar kursi 50-66 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.3 Display karya 

Ruang galeri memiliki fungsi untuk memamerkan karya dari para 

filmmaker yang berupa poster, trailer video, properti dan lainnya. Jarak pandang 

yang dibutuhkan untuk meilhat karya dari posisi berdiri maks. 150-200 cm dan 

jarak pandang min.  76-106 cm. Untuk ketinggian pemasangan karya min. 96 cm 

dan maks.  300 cm. Sedangkan jarak sumber cahaya dengan karya yaitu 40-60 

cm. 

 

Gambar 2. 14 Display Karya  

(Sumber : Human Dimension & Interior Space, 1979) 

 

Gambar 2. 13 Tempat duduk penonton 

(Sumber : Human Dimension & Interior Space, 1979) 
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2.6.4 Meja Teknisi 

Pada ruang pemutaran dibutuhkan meja teknisi untuk mengatur jalannya film. 

Untuk memudahkan kinerja dari aktivitas tersebut maka dibutuhkan ukuran furnitur 

yang sesuai yaitu lebar meja 45 cm, tinggi Meja 75 cm, dan dengan kemiringan jarak 

pandang normal 15 derajat. 

 

Gambar 2. 15 Meja Teknisi  

(Sumber : Human Dimension & Interior Space, 1979) 

2.6.5 Layar 

Menurut data arsitek, edisi 33 jilid 2, sudut pemancaran proyektor 

sebesar 38o dapat diterima dengan baik dengan lebar layar 20,1 meter dengan jarak 

30 meter. Sehingga untuk ruang pemutaran film dibutuhkan ruangan dengan 

besaran 23 m x 30 m. 

 

Gambar 2. 16 Standar Jarak Layar dengan Proyektor 

 (Sumber : Data Arsitek, Edisi 33 Jilid 2) 
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Layar proyeksi berlubang agar dapat ditembus suara. Jarak layar 

bioskop dari dinding THX setidaknya 120 cm. Layar  proyeksi besar diatur dengan 

radius ke urutan kursi terakhir. Sisi layar proyeksi besar terletak pada minimal 

120 cm di atas lantai. Jarak minimum penonton dengan layar minimal 10 meter. 

Adapun syarat layar pada ruang pemutaran film adalah: 

- Layar sebaiknya berwarna putih dan memiliki tepi berwarna gelap 

- Permukaan layar bersih 

- Sisi bawah layar terletak min 1,2 m diatas lantai 

- Jarak minimum penonton dengan layar maksimal 300 dari urutan 

kursi pertama ke tengah layar. 

 

2.7 Studi Eksisting 

Berikut ini adalah studi eksisting dari perancangan pusat film independen yang 

menjelaskan tentang company profile, struktur organisasi, dan lokasi objek.  

2.7.1 Company Profile 

 

Gambar 2. 17 Logo INFIS 

(Sumber : Dok. Pribadi INFIS) 

 

INFIS merupakan komunitas film independen yang tertua di Surabaya. 

Didirikan pada tahun 2000 oleh I. G. A. K. Satrya Wibawa, dosen Ilmu 

Komunikasi Universitas Airlangga. Bermula dari apresiasi film independen di 

Surabaya yang tidak terlalu menggembirakan, maka kegundahan itu coba dijawab 

dengan INFIS dengan mengadakan pemutaran dan diskusi film. Kemudian 

dengan banyaknya komunitas film muncul di Surabaya, dan para sineasnya juga 

semakin giat memproduksi film pendek independen, maka INFIS merubah posisi 

untuk mengakomodir para karya sineas ini dalam satu jaringan distribusi keluar 

daerah. INFIS mengambil ranah dan peran serta disini, karena belum ada solusi 
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nyata dan fokus kegiatan bagi kebutuhan ruang apresiasi dan distribusi di 

Surabaya. Sehingga saat ini ranah dari INFIS telah berkembang menjadi 

distribution, exhibition, education, dan film making. 

 

2.7.2 Struktur Organisasi  

 Struktur organisasi pada INFIS tidak memiliki struktur yang tetap, namun 

sejak tahun 2010 sampai saat ini, posisi ketua tidak berganti yaitu diduduki oleh 

Fauzan Abdillah. Selain aktif di INFIS, ia juga merupakan dosen desain 

komunikasi visual di Universitas Ciputra Surabya, dosen ilmu komunikasi 

UNAIR Surabaya, dan menjalankan bisnis lainnya. Dibawah ketua terdapat 

beberapa posisi yang digunakan dalam setiap acara yang diselenggarakan oleh 

INFIS, namun karena  keterbatasan anggota maka posisi tersebut diduduki oleh 

orang yang berbeda-beda sesuai kemampuan anggota pada saat itu.  

 Jadi, di komunitas INFIS ini tidak memiliki kabinet maupun anggota 

dengan pembagian tugas yang tetap. Kegiatan di INFIS lebih fleksibel, terbuka, 

dan kekeluargaan. Nilai tambah dari tidak bergantinya ketua yaitu networking 

yang semakin luas tiap tahunnya. Karena disaat komunitas lain berganti ketua dan 

memulai networking dari awal, INFIS akan memiliki networking yang tetap dan 

akan terus bertambah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 18 Bagan Struktur Organisasi 

(Sumber : Dok. Pribadi INFIS) 
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2.7.3 Studi Lokasi 

Lokasi yang digunakan pada desain interior pusat film independen ini adalah 

di lahan kosong pada jalan tunjungan.  

 

Gambar 2. 19 Site Plan Lokasi 

(Sumber : www.maps.google.com diakses pada 28 November 2017) 

Lahan yang memiliki luas 1,2 Ha ini letaknya sangat strategis dan dapat 

dijangkau dengan mudah. Dan banyak anak muda yang mengunjungi daerah jalan 

tunjungan pada malam hari, sehingga bangunan ini dapat menarik perhatian para 

anak muda. Bangunan Ini berada di lahan middle sehingga hanya dilihat dari satu 

sisi jalan. Bagian depan menghadap pusat perbelanjaan Tunjungan Plaza. Sumber 

pencahayaan alami dari bagian timur laut dan tenggara. 

 

 

 

 

Gambar 2. 20 Situasi Lingkungan Lokasi 

(Sumber : www.maps.google.com diakses pada 28 November 2017) 

2.8 Studi Pembanding  

Studi pembanding adalah studi yang menjelaskan objek pembanding dari objek 

perancangan yang sedang dikerjakan. 

2.8.1 Kineforum  
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Kineforum adalah bioskop pertama di Jakarta yang menawarkan ragam 

program film sekaligus diskusi tentang film. Selain untuk menonton film, bioskop 

ini juga dijadikan komunitas film berkumpul untuk berdiskusi. Pemutaran 

dilakukan dalam ruangan yang memenuhi standar teknis bioskop profesional 

dengan kapasitas 45 orang. Kineforum menarik donasi dari para penonton sebesar 

Rp 20.000,00. Seluruh donasi yang terkumpul nantinya akan dibagi dua bersama 

pihak pembuat film. Kineforum menerima dana hibah dari Pemprov DKI Jakarta 

untuk biaya pengelolaan. 

Jenis film yang diputar pada bioskop alternatif ini adalah film klasik maupun 

film kontemporer, film panjang maupun film pendek, film luar negeri maupun film 

dalam negeri. Lokasi kineforum berada di Jl. Cikini Raya No. 73, Menteng Jakarta 

Pusat, di belakang bioskop XXI Taman Ismail Marzuki. Tujuan dari kineforum 

adalah menjadi wadah bioskop non komersial di Jakarta dan kebutuhan pengadaan 

ruang untuk pertukaran antar budaya. 

2.8.2 Kinosaurus 

kinosaurus merupakan microcinema (bioskop kecil) yang memutar film 

berkualitas dari seluruh dunia. Bioskop alternatif ini digagas oleh para penggiat film 

seperti Muhammad Zaidy, Meiske Taurisia, Edwin, dan Adinda Simanjuntak ada 

Desember 2015. Penonton ditarik biaya Rp 50.000 untuk umum dan Rp 35.000 

unuk pelajar. Lokasina berada di Jl. Kemang Raya 8B, Jakarta Selatan, dibelakang 

toko buku Aksara. Tujuan dari kinosaurus yaitu sebagai ruang alternatif bagi 

penonton indonesia dengan menyuguhkan film-film yang tidak diputar di bioskop 

besar. Selain memutar film, kinosaurus juga sering menjadi tempat kumpul para 

sineas muda di Jakarta. 

2.8.3 The Lexi Cinema 

The Lexi Cinema merupakan biokop altenatif pertama di UK, London. 

Bioskop ini menyumbangkan 100% keutungan untuk amal ke Afrika Selatan. 

Bioskop ini dikelola oleh sukarelawan. Terdapat banyak jenis hiburan alternatif 

yang bisa dinikmati mulai dari opera, live theatre, dan bar. Lokasinya berada di UK, 

London. Tepatnya 194B Chamberlayne Rd, London.  Bioskop ini memutar 

berbagai film dari film film pendek , film independen, hingga film box office 
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hollywood. Selain itu, gedung ini juga dapat digunakan untuk kebutuhan syuting 

TV show, teater, dan lainnya. Tujuan dari Lexi Cinema berkomitmen untuk 

menggalang dana untuk Afrika Selatan dan menayangkan berbagai di film  terbaik 

bagi masyarakat London. 

2.9 Studi Konsep 

Objek desain pusat film independen di Surabaya ini merupakan wadah bagi 

komunitas film independen untuk berkarya dan memperoleh apresiasi dari 

masyarakat. Desain interior yang ingin ditampilkan pada pusat komunitas film yaitu 

membuat pengunjung dapat berekspresi dan mengapresiasi film independen dengan 

maksimal.  

Maksud kata ekspresi adalah proses mengutarakan maksud, perasaan, 

gagasan dan sebagainya yang kemudian dilaksanakan dalam bentuk karya nyata. 

Konsep ekspresi ditujukan untuk pengunjung komunitas film independen. Suasana 

yang ingin dihadirkan yaitu interior yang kreatif dan zonasi ruang yang mendukung, 

sehingga pengunjung dari komunitas film dapat meningkatkan kualitas dalam 

berkarya. 

 Sedangkan apresiasi adalah melihat, memahami, menanggapi, dan menilai 

sebuah karya. Konsep ini ditujukan untuk pengunjung masyarakat umum yang datang 

untuk menonton dan mengapresiasi film yang diputar. Suasana yang ingin dihadirkan 

yaitu pengaplikasian citra perfilman ke dalam interior sehingga masyarakat dapat 

mengenali perbedaan pusat film independen dengan bioskop jaringan dari segi 

interiornya. Fasilitas tambahan seperti furnitur yang adaptable juga ditambahkan ke 

dalam interior untuk memberi pengalaman yang berbeda kepada pengunjung yang 

sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. 

Berikut inilah bagan hubungan konsep, dan susasana, dari interor pusat film: 

 

 

 

 

 

Ekpresi (Komunitas) 

Creative Ambience 

Konsep 

Suasana 

Zoning Area 

Adaptable  furniture 

Citra Perfilman 

Apresiasi (Masyarakat 

Umum) 

Desain Pusat Film Independen sebagai  

Wadah Ekspresi dan Apresiasi 

Latar Belakang 
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      (Sumber : Dok. Pribadi) 

2.10 Tentang Ekspresi 

Menurut KBBI, ekspresi adalah proses mengutarakan maksud, perasaan, 

atau gagasan yang kemudian dilaksanaan dalam bentuk karya nyata sehingga dapat 

dirasakan manfaatnya. Mengekspresikan perasaan juga dapat menghasilkan karya 

seni baik musik, drama, dan lainnya. Hal ini sejalan dengan proses pembuatan film, 

dimana para pembuatnya bermaksud untuk mengutarakan suatu ide melalui media 

visual.  

Interior yang memiliki konsep ekspresi ini yaitu memberikan suasana yang 

dapat meningkatkan produktivitas dan semangat para pengunjung. Sehingga 

pengunjung dapat lebih produktif dan bekerja lebih optimal. 

 

 

Gambar 2. 22 Proses pembuatan Film 

(Sumber : Dok. Pribadi INFIS) 

2.11 Tentang Apresiasi 

Apresiasi adalah melihat, memahami, menanggapi, dan menilai sebuah 

karya. Selain edukasi dan produksi, ada pula kegiatan film independen yang lain 

yaitu eksibisi. Eksibisi merupakan ajang untuk mendistribusikan film yang dibuat 

oleh komunitas ke masyarakat umum, karena film dibuat tidak  untuk ditonton 

komunitas film saja. Tujuannya agar dapat meyampaikan gagasan dalam film ke 

target penonton.  

Selain itu, untuk meningkatkan kualitas film diadakan donasi bagi 

penonton yang meningkatkan perekonomian kreatif dalam bidang perfilman. 

Gambar 2. 21 Bagan Hubungan Konsep, dan Suasan, Pusat Film 

Independen 
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Apresiasi film dilaksanakan di ruang pemutaran dengan akustik, penghawaan dan 

pencahayaan yang telah diataur agar penonton merasa nyaman saat menonton. 

Setelah menonton, jika berkenan maka kru film akan hadir dan berdiskusi dengan 

penontonnya. 

 

Gambar 2. 23 Proses Apresiasi Film 

(Sumber : Dok. Pribadi) 

2.12 Tentang Warna 

Secara umum, warna dapat didefinisikan sebagai suatu spektrum yang 

terdapat di dalam cahaya, dimana identitas dari warna ditentukan oleh panjang 

gelombang cahaya. Dalam interior, penggunaan warna sangat penting karena 

mempengaruhi kesan pada ruang. Setiap warna memiliki efek perilaku dan 

psikologis dan yang beragam kepada pengguna ruang. Berikut ini beberapa contoh 

warna dan pengaruhnya terhadap psikologi manusia:  

1. Warna merah : warna merah merupakan warna yang dominan, warna 

merah dapat menaikan denyut jantung, laju pernafasan, dan dapat 

meningkatkan agresivitas, memicu emosi, serta dapat bersifat menekan 

serta sering diasosiasikan dengan darah, merah, berani, bahaya, dan 

kebahagiaan. 

2. Warna Biru : warna biru memiliki karakteristik sejuk , pasif. 

melambangkan ketenangan, dapat memberikan rasa damai dan 

tenang. Dan dapat juga memberikan kesan dingin dan tidak 

bersahabat, atau bahkan dapat menyebabkan depresi. 

3. Warna Kuning : warna kuning memiliki kesan ceria dapat 

meningkatkan rasa percaya diri, dan memberikan kesan bersahabat. 

4. Warna Hijau : memiliki karakter yang hampir sama dengan warna 

biru, warna hijau juga memberi kesan tenang dan damai relatif lebih 
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netral dibandingkan warna lain. Karena merupakan warna alam dapat 

membuat perasaan menjadi rileks.  

5. Warna Putih : Warna putih memberi kesan suci, bersih, steril, dan 

netral dan memiliki karakter yang positif dan sederhana. 

6. Warna Hitam : Warna hitam dapat membuat takut, depresi sedih, 

murung, dan juga menekan. Selain daripada itu warna hitam juga 

dapat memberi kesan positif yakni sifat formal , tegas dan kukuh serta 

kuat. 

7. Warna Ungu : memberikan kesan mewah, spiritual, dapat juga 

meningkatkan percaya diri. 

Warna yang digunakan pada interior objek perancangan yaitu warna netral 

seperti putih dengan aksen merah, kuning, biru dan hijau. 

2.13 Tentang Suasana Kreatif  

Menurut KBBI, suasana adalah keadaan sekitar, dan kreatif yaitu kegiatan 

yang memiliki kemampuan untuk menciptakan. Sehingga, bisa diartikan suasana 

kreatif yaitu suasana yang dapat meningkatkan daya kreatifitas seseorang dari sisi 

fisik dan psikologis sehingga dapat memunculkan ide-ide yang segar. 

 Bangunan yang kreatif haruslah bersifat rekreatif yaitu senang, ceria, santai 

serta bebas aturan serta tidak formal. Suasana kreatif akan memunculkan suasana 

kreatif sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup karyawan dan meningkatkan 

produktivitas mereka. Jenis rekreasi ada beragam sesuai dengan usia penggunanya. 

Berikut ini merupakan kategori rekreasi menurut Nyoman S. Pendit: 

Tabel 2. 1 Kategori Rekreasi 

(sumber: Tugas Akhir Yusna Primasturti (2016)) 

 

Pengguna Sifat 

1. Anak- anak (5-10 tahun ) 

 Aktif (senang bergerak) 

 frekuensi bermain tinggi, tidak 

menyukai hal bersifat formal. 

 Kreatif 

2. Remaja (11-19 tahun) 

 Idealis 

 Optimis  

 Agresif 

 Sensitif  

 Energik 
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 Aktif rasional, romantik, tidak 

menyukai hal bersifat formal 

Aneka bentuk rekreasi yang 

dinamis dan kreatif  

3. Dewasa (20-55 tahun)  

 Tenang  

 Mantap  

 Rasional, cenderung memilih 

kegiatan berdasarkan minat dan 

manfaat.  

4. Orang Tua (>55 tahun) 
 Pasif 

 Sedikit mengeluarkan tenaga 

 Menyukai ketenangan 

 

Berdasar beberapa pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan suatu 

desain yang kreatif adalah desain yang memiliki bentuk tidak biasa, unik dan 

atraktif dalam warna-warna cerah yang memiliki tujuan meningkatkan 

produktivitas penggunanya. Karena target pegunjung dari objek komersil ini adalah 

remaja hingga dewasa, maka sifat yang akan dimunculkan yaitu idealis, tidak 

formal, tenang dan rasional. 

2.14 Tentang Zoning/ Sirkulasi 

Ruang-ruang pergerakan berfungsi untuk membentuk kesatuan bagi setiap 

organisasi bangunan dan memakan volume bangunan yang cukup besar. Bentuk 

dan skala suatu ruang sirkulasi harus menampung gerak manusia pada waktu 

mereka berkeliling, berhenti sejenak, beristirahat, atau menikmati pemandangan 

sepanjang jalannya. Sirkulasi dapat terdapat pada suatu kawasan dapat dibagi 

menjadi beberapa pola, yaitu: 

Tabel 2. 2 Pola Sirkulasi 

(sumber: Francis D.K. Ching. Arsitektur Bentuk, Ruang, dan Tatanan, 1996) 

Pola Sirkulasi Keterangan 

Linear 

 

Seluruh jalur sirkulasi pada dasarnya adalah 

linear. Jalur yang lurus dapat menjadi elemen 

pengatur yang utama bagi serangkaian ruang. 

Jalur ini dapat berbentuk terpotong-potong, 

bersimpangan dengan jalur lain, bercabang, 

atau membentuk sebuah putaran balik. 

Radial 

 

 Jalur radial merupakan jalur-jalur linier yang 

memanjang dari atau berakhir di sebuah titik 

pusat bersama. 
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Spiral (Berputar) 

 

Jalur spiral merupakan sebuah jalur tunggal 

yang menerus yang berawal dari sebuah titik 

pusat bergerak melingkar, dan semakin lama 

semakin jauh dari titik pusatnya 

Grid 

 

Jalur grid terdiri dari dua buah jalur sejajar 

yang berpotongan pada interval-interval 

reguler dan menciptakan area ruang berbentuk 

bujur sangkar atau persegi panjang. 

Jaringan Sebuah konfigurasi jaringan terdiri dari 

jalurjalur yang menghubungkan titik-titik 

yang terbentuk di dalam ruang. 

Komposit (Gabungan) Sebuah bangunan umumya membentuk 

kombinasi dari beberapa pola-pola sirkulasi.  

Sirkulasi yang digunakan pada objek perancangan yaitu sirkulasi linear 

dengan percabangan untuk memudahkan alur pengunjung dan pengelola. 

 

2.15 Tentang Adaptable Furniture 

Adaptable furniture atau furnitur yang dapat disesuaikan memiliki 

kelebihan yaitu dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan yang berbeda-beda. 

Adaptable furniture dapat dengan mudah dipindahkan dan disesuikan bentuknya 

dengan kebutuhan pengguna yang berbeda-beda agar mencapai efisiensi yang 

maksimal. Furnitur ini juga menjadi solusi furnitur yang murah karena satu furnitur 

dapat diubah seuai keinginan 

Adaptable furniture seperti meja dan kursi diaplikasikan ke dalam ruang n 

workshop karena mengikuti kebutuhan dari aktivitas di ruangan tersebut yaitu 

seminar dan workshop/ praktek. 

 

2.16 Citra Perfilman  

Menurut KBBI, citra adalah gambaran yang dimiliki orang banyak 

mengenai pribadi, perusahaan, organisasi, atau produk, sedangkan perfilman adalah 

yang bersangkutan dengan film/ gambar bergerak. Citra perfilman merupakan 

gambaran dari benda-benda yang dekat dengan film. Contoh citra perfilman yaitu 

roll film, movie signage, popcorn, dan masih banyak lagi. 

Dalam objek perancangan, citra perfilman dimunculkan dalam elemen 

estetis seperti lampu, hiasan dinding, dan lainnya.  
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BAB III 

METODOLOGI DESAIN 
 

3.1 Metode Desain 

Pada desain interior Pusat film independen Surabaya diperlukan data- data  penelitian 

yang  nantinya dapat memberikan hasil perancangan desain interior yang sesuai dengan 

tujuan dan  manfaat desain yang diinginkan. Metode yang digunakan adalah metode 

analitis, dimana setiap  hal dalam perancangan senantiasa dianalisa kembali. Adapun teori 

dalam kajian analisa yang digunakan oleh penulis antara lain : 

 

a. Metode analisa induktif  

Metode ini digunakan untuk mencari standarisasi yang diperlukan dalam 

perancangan untuk dianalisa dan didapatkan standar tetap sesuai dengan tema 

perancangan yang kemudian dipakai dalam aplikasi perancangan desain.  

b. Metode analisa deskriptif  

Metode ini digunakan untuk memaparkan dan menguraikan segala bentuk data 

yang diperoleh untuk dianalisa.  

c. Metode analisa komparatif. 

Metode perbandingan atau komparatif merupakan metode menggabungkan data 

untuk melakukan perbandingan data- data yang ada.  

Berikut ini alur metodologi riset desain interior pada desain interior Pusat film 

independen Surabaya dengan tujuan akhir berupa konsep perancangan :  
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Bagan 3. 1 Metodologi Riset Desain Interior 

 

Sedangkan bagan berikut merupakan bagan yang menujukkan proses Desain Interior 

Pusat film independen Surabaya dengan tujuan akhir aplikasi desain : 

 

 

 

 

 

 

 

 

LATAR BELAKANG 

PENGUMPULAN DATA AWAL 

DESAIN INTERIOR PUSAT KOMUNITAS 

FILM INDEPENDEN SEBAGAI PUSAT 

EKSPRESI DAN APRESIASI  

TUJUAN 

IDENTIFIKASI MASALAH DAN 

OBJEK 

PENGUMPULAN DATA 

ANALISA DATA 

KONSEP 

DATA PRIMER: 

-Observasi pembanding 

-Wawasan survey 

DATA SEKUNDER: 

-Studi pustaka 

-Studi pembanding 
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Bagan 3. 2 Metodologi Desain Interior 

 

3.2 Tahap Pengumpulan Data 

Pada desain interior Pusat Film Independen Surabaya ini dilakukan tahap 

pengumpulan data melalui beberapa metode, yaitu pengambilan dara secara langsung dan 

tidak langsung. Pengambilan data secara langsung kali ini dilakukan dengan cara 

observasi ke objek pembanding dan wawancara pada staff Kineforum dan Kinosaurus. 

Sedangkan pengambilan data literatur didapat dari buku, jurnal ilmiah serta internet.  

Dalam tahap pengumpulan data dapat terbagi menjadi dua bagian, yaitu : 

1. Data Primer  

Data primer merupakan data yang didapat secara langsung di lapangan 

(pihak yang bersangkutan) dengan melakukan pengamatan dan 

pendokumentasian.  

 

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari pihak yang tidak berkaitan 

langsung dan didapatkan dengan jalan menghimpun data yang ada dan 

menjadi sumber perolehan data yang akan dianalisis.  

Survey  
Lapangan 

Studi  

Literatur 

KONSEP 

OBJEK DESAIN 

JUDUL DESAIN 

PENGUMPULAN 

DATA 

 

ANALISA DATA 

PRA-DESAIN 

ALTERNATIF 

DESAIN 

EVALUASI 

PENGEMBANGAN 

DESAIN 

DESAIN AKHIR 

-gambar 

teknik 

-perspektf 3d 

-maket 

-animasi 



Desain Interior Pusat Film Independen  

sebagai Wadah Ekspresi dan Apresiasi  

 

 

40 
 

 

Tahap-tahap pengumpulan data tersebut dilakukan melalui beberapa metode, 

yaitu:  

1. Studi Pembanding (Observasi Pembanding)  

Studi ini dilakukan dengan melakukan observasi langsung pada objek 

pembanding lain, mempelajari suatu proses aktivitas dan lingkungan 

dengan mengamati, mencatat informasi yang diperlukan serta melakukan 

dokumentasi eksisting interior untuk mengetahui kondisi yang 

sesungguhnya pada objek  pembanding.  

2. Wawancara  

Wawancara yang dilakukan ditujukan pada staf dan pengunjung objek  

pembanding. 

3. Studi Literatur 

Pengumpulan data dari literatur, dokumen atau media massa dengan 

mempelajari artikel, buku-buku, serta data dari internet yang berhubungan 

dengan konsep dasar rancangan. 

4. Kuesioner 

Kuesioner dibagikan kepada 50 responden secara acak dengan 

menggunakan  media Google Form. 

3.2.1 Observasi Pembanding 

Observasi ke objek pembanding pusat komunitas dan bioskop altenatif 

film  lain untuk mengetahui kondisi objek studi pembanding yang sebenarnya, 

sehingga dapat memperoleh gambaran tentang pusat film independen yang akan 

dirancang di kota Surabaya. Selain itu observasi langsung pada objek pembanding 

juga perlu dilakukan. Data yang dibutuhkan yaitu: 

a. Company Profile  

b. Corporate Image  

c. Bentuk bangunan dan interior  

d. Karakteristik pengunjung  

e. Sirkulasi  
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f. Dokumentasi  

g. Kebutuhan Fasilitas  

3.2.2 Kuesioner 

Survey secara langsung kepada masyarakat berdomisili Surabaya yang 

gemar menonton film untuk persepsi terhadap fasilitas dan keinginan pengguna 

Pusat Film Independen Surabaya. Beberapa hal yang diperhatikan dalam 

melakukan pengambilan data melalui kuisioner : 

1. Target responden : masyarakat domisili Surabaya Timur, Barat, 

Selatan, Utara dan Pusat. 

2. Jumlah responden : 50 orang 

Berikut ini adalah konten kuisioner yang akan menjadi salah satu sumber 

perolehan data : 

A. Data Responden 

1. Usia 

o 11-19 tahun 

o 20-25 tahun 

o 26-55 tahun 

2. Jenis Kelamin 

o Wanita 

o Pria 

3. Domisili 

o Surabaya Timur  

o Surabaya Barat 

o Surabaya Selatan 

o Surabaya Utara 

o Surabaya Pusat 

 

B. Pola Konsumsi Menonton di Bioskop 

4. Berapa kali dalam satu bulan anda menonton bioskop? 

o 1-2 kali 
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o 3-4 kali 

o >4 kali 

5. Pada hari apa anda suka menonton? 

o Senin  

o Selasa  

o Rabu  

o Kamis  

o Jumat 

o Sabtu 

o Minggu 

6. Pukul berapa anda suka menonton bioskop? 

o Siang (13.00 - 15.00) 

o Sore  (15.00 - 18.00) 

o Malam (18.00 - 21.00) 

7. Berapa kali anda menonton film asing di bioskop dalam 6 bulan 

terakhir? 

o 0-1 kali 

o 3-4 kali 

o >4 kali 

8. Berapa kali anda menonton film Indonesia di bioskop dalam 6 bulan 

terakhir? 

o 0-1 kali 

o 3-4 kali 

o >4 kali 

9. Apakah  alasan anda menonton film di bioskop? 

o Kualitas film (ide cerita, sutradara, aktor pengambilan gambar) 

o Fasilitas Bioskop (akustik, tata suara, penghawaan, dll) 

o Suasana (intim, fokus) 

10. Apakah  kamu tipe penonton yang suka menonton film lebih dari satu 

kali? 

o Ya 

o Tidak 
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C. Pusat  Film Independen 

11. Apakah anda tau film independen? 

o Ya 

o Tidak   

12. Jika iya apakah anda menyukai film independen? 

o Ya 

o Tidak 

13. Apa Masalah yang pernah dialami di tempat pemutaran film indie? 

o penonton lain datang ketika film sudah mulai 

o nada dering handphone masih menyala 

o penonton lain berisik 

o antrian tiket atau registrasi lama 

o Lainnya.:.............................. 

14. Menurut anda, apa dibutuhkan sebuah pusat film independen untuk 

wadah komunitas film berkarya dan pemutaran film untuk apresiasi 

oleh masyarakat umum? 

o Ya 

o Tidak 

15. Fasilitas apa saja yang dibutuhkan oleh pusat film independen? 

o Ruang pemutaran 

o Ruang diskusi 

o Ruang galeri 

o Ruang workshop 

o Coffee shop 

o Perpustakaan  

o Lainnya: .................. 

3.2.3 Studi Literatur 

Studi literatur merupakan data sekunder yang didapatkan dari pihak yang 

tidak berkaitan langsung dan didapatkan dengan jalan menghimpun data yang ada 

kemudian dianalisa untuk mendapatkan perolehan data, pencarian data diperoleh 
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dari buku peraturan, laporan penelitian, internet, dan majalah. Data dan informasi 

yang dicari adalah :  

1. Tinjauan tentang desain interior 

2. Tinjauan tentang film 

3. Tinjauan perfilman dan bioskop di Indonesia 

4. Tinjauan tentang objek pembanding pusat film independen  

 

3.2.4 Tahap Analisa Data 

Dalam sebuah proses desain, data-data yang telah dikumpulkan melalui 

empat metode yaitu : 

3.2.4.1 Analisa Kebutuhan Ruang 

Analisa tentang kebutuhan suatu ruangan yang berbeda dalam 

pusat film independen yang disesuaikan dengan aktifitas dan sifat 

ruangan. Ruang pusat film independen harus memenuhi kebutuhan 

penikmat film di Surabaya dan komunitas film Surabaya. 

3.2.4.2 Analisa Pengguna 

Analisa pengguna adalah analisa hasil survey dan wawancara 

untuk mengetahui persepsi dan harapan pengguna terhadap obyek 

riset desain interior. Pengguna dari perancangan ini adalah 

komunitas film Surabaya dan masyarakat umum. 

3.2.4.3 Analisa Sirkulasi dan Zoning Ruangan 

Analisa tentang sirkulasi yang akan diterapkan dan 

disesuaikan dengan aktifitas dan kebutuhan pengelola dan 

pengunjung.  

3.2.4.4 Analisa Furnitur 

Analisa tentang bentukan, warna dan material furnitur yang 

menjadi pengisi bangunan maupun arena yang disesuaikan dengan 

tema bahasan riset desain interior desain yang nyaman dan 

multifungsi. 

3.2.4.5 Analisa Elemen Estetis 

Analisa tentang elemen estetis yang digunakan adalah yang 

dapat menciptakan suasana perfilman. 
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3.2.4.6 Analisa Utilitas 

Analisa tentang utilitas yang dibutuhkan pusat film 

independen Surabaya untuk menunjang fungsi-fungsi pendukung 

di dalam ruang pemutaran dan area-area lainnya. 

3.2.4.7 Analisa Material 

Material yang digunakan adalah material yang memiliki 

faktor tingkat akustik dan kenyamanan tinggi, untuk menunjang 

tercapainya fasilitas ruangan yang mengangkat kesan nyaman, 

santai dan kreatif. 

3.2.4.8 Analisa Penghawaan 

Analisa tentang penghawaan yang sesuai dengan standar dan 

tingkat aktivitas sehingga tercipta suasana yang mendukung 

kenyamanan pusat film independen  Surabaya. 

3.2.4.9 Analisa Pencahayaan 

Pencahayaan yang digunakan adalah pencahayaan yang 

sesuai dengan standar ruang pemutaran di pusat film independen 

demi terciptanya kenyamanan pada pengunjung. Pencahayaan juga 

digunakan sebagai elemen estetis pada ruangan.   

3.2.4.10 Analisa Bentuk Interior 

Analisa tentang bentukan interior yang sesuai dengan 

suasana cozy fun dan mendukung kebutuhan pengguna. 

3.2.4.11 Analisa Warna 

Menganalisa warna-warna yang sesuai dengan konsep pusat 

film independen sebagai wadah ekspresi dan apresiasi. 

3.3 Tahap Kesimpulan 

Menuangkan ide-ide dan solusi berdasarkan studi literatur dan penelitian 

sebagai jawaban dari temuan permasalahan yang diangkat atau timbul. 
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(Halaman ini sengaja dikosongkan) 



LAPORAN TUGAS AKHIR 
Claudia Albertina W., NRP 08411440000012 

 
 

47 
 

BAB IV 

ANALISA DATA 
 

4.1 Objek Desain 

Objek desain pusat film independen di Surabaya ini merupakan wadah bagi 

komunitas film independen untuk berkarya dan memperoleh apresiasi dari masyarakat. 

Desain interior yang ingin ditampilkan pada pusat komunitas film yaitu membuat 

pengunjung dapat berekspresi dan mengapresiasi film independen dengan maksimal.  

Maksud kata ekspresi adalah proses mengutarakan maksud, perasaan, gagasan 

dan sebagainya yang kemudian dilaksanakan dalam bentuk karya nyata. Konsep 

ekspresi ditujukan untuk pengunjung komunitas film independen. Suasana yang ingin 

dihadirkan yaitu interior yang kreatif dan zonasi ruang yang mendukung, sehingga 

pengunjung dari komunitas film dapat meningkatkan kualitas dalam berkarya. 

 Sedangkan apresiasi adalah melihat, memahami, menanggapi, dan menilai 

sebuah karya. Konsep ini ditujukan untuk pengunjung masyarakat umum yang datang 

untuk menonton dan mengapresiasi film yang diputar. Suasana yang ingin dihadirkan 

yaitu pengaplikasian citra perfilman ke dalam interior sehingga masyarakat dapat 

mengenali perbedaan pusat film independen dengan bioskop jaringan dari segi 

interiornya. Fasilitas tambahan seperti furnitur yang multifungsi juga ditambahkan ke 

dalam interior untuk memberi pengalaman yang berbeda kepada pengunjung yang 

sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. 

Berikut inilah bagan hubungan konsep, dan susasana, dari interor pusat film:   
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Bagan 4. 1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

 

4.1.1 Analisa Data Eksisting 

Merupakan analisa dari data yang telah dikumpulkan, yaitu data yang 

berhubungan dengan objek perancangan, seperti observasi pembanding, eksisting 

rancangan, analisa pengguna dan lainnya. 

4.1.1.1 Observasi pembanding 

INFIS sebagai klien memerlukan sarana untuk mewadahi program yang 

telah dilaksanakan yaitu distribution, exhibition, education, dan film making. 

Namun Objek eksisting rancangan untuk pusat film independen di Surabaya 

belum ada, maka dari itu diganti dengan observasi dari studi pembanding 

yang berada di Jakarta, yaitu kineforum dan kinosaurus. Kedua bioskop 

tersebut dipilih karena sama-sama memutar film independen di program 

filmnya. 

Ekpresi 

Terbuka 

Kreatif 

Konsep 

Suasana 

Gaya 
Fun 

Santai/ 

Informal 

Apresiasi 

Cozy, Homey,  
Membuat org mudah 

berpendapat 

Judul Perancangan 
Desain Interior Pusat Komunitas Film Independen 

sebagai Pusat Ekspresi dan Apresiasi  

Latar Belakang 
• Minat masyarakat Surabaya terhadap film independen 

tinggi 

• Fasilitas apresiasi film di Surabaya kurang 

• Minat menonton masyarakat Indonesia yang semakin 

tinggi 

• Mendukung program dari PusbangFilm 
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 Berikut ini adalah analisa dari kineforum yang dilakukan pada Minggu,  

14 Januari 2018 pukul 14.30. 

 

Gambar 4. 1 Jalan menuju kineforum 

(sumber: www.cinemapoetica.com) 

 

Bangunan bioskop alternatif kineforum ini berada di Jl. Cikini Raya no. 

73, Jakarta pusat. Kineforum masuk dalam kompleks Taman Ismail Marzuki 

(TIM), di belakang Galeri Cipta 3. Lokasinya berada di bagian belakang TIM 

dan berhadapan dengan Institut Kesenian Jakarta. Akses untuk menuju kesana 

cukup mudah karena dekat dengan stasiun Cikini dan berjalan kaki selama 5 

menit, selain komuter bisa juga menggunakan bis. 
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Gambar 4. 2 Akses menuju lokasi Kineforum 

(sumber: www.kineforum.org) 

Pada area depan, pengunjung akan disambut dengan merchandise dan 

juga resepsionis yang ramah untuk memesan tiket. Merchandise yang dijual 

beragam mulai dari tas hingga notebook. Di meja resepsionis dapat juga 

memesan makan dan minuman ringan untuk dinikmati di area tunggu 

sekaligus lounge yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 

menampung 15 orang. Untuk penghawaan di area depan karena bangunan 

semi outdoor, maka hanya menggunakan kipas angin. 

 

Gambar 4. 3 Area depan respsionis dan ruang tunggu Kineforum 

(sumber: dok. Pribradi, 2018)  

Kineforum memiliki satu teater film yang memenuhi standar teknis 

bioskop profesional dengan kapasitas 45 orang.  Kineforum menarik donasi 

dari para penonton beragam sesuai film yang diputar. Kineforum meiliki 
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program film tiap bulannya. Film yang diputar merupakan film yang tidak 

atau sudah selesai tayang dibioskop, baik film nasional maupun internasional. 

Selain untuk menonton film, bioskop ini juga dijadikan pusat film independen 

berkumpul untuk berdiskusi. 

  

Gambar 4. 4 Suasana interior ruang pemutaran Kineforum 

(sumber: dok. Pribradi, 2018) 

Sebagai sarana untuk menonton film, kineforum mampu bersaing 

dengan jaringan bioskop seperti XXI karena memenuhi standar bioskop 

seperti ergonomi, akustik, dan perangkat suaranya. Namun sarana sebagai 

berkumpul dan diskusi para penikmat film kurang terfasilitasi. Oleh karena 

itu dilakukan pengumpulan data yang akan dianalisa sehingga memperoleh 

kesimpulan yang menentukan konsep rancangan. 

Tabel 4. 1 Tabel Analisa Observasi Pembanding Kineforum, Jakarta  

No. Variabel Penelitian Analisa 

1.  Akses 

Akses untuk menuju lokasi sangat mudah karena berada 

di pusat kota, dan banyak kendaraan umum yang dapat 

digunakan seperti bisa dan komuter. Namun lokasi sulit 

di temukan karena berada di belakang kompleks. 

2.  Jam Operasional 
Pukul 14.30 – 21.00 WIB 

Hari Senin – Minggu 

3.  
Harga sewa dan 

tiket menonton 

Harga sewa : 

 1 slot (2-3 jam): Rp 1.000.000,00 

 2 slot (3-6 jam): Rp 2.000.000,00 

 3 slot (6-9 jam): Rp 3.000.000,00 

 Overtime: Rp 350.000,00/jam 
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Donasi menonton : 

 Sukarela 

 Rp 20.000,00 

 Rp 30.000,00 (tergantung film yang diputar) 

4.  Suasana interior 

Suasana interior di dalam ruang putar tidak asing karena 

mirip dengan bioskop XXI yang nyaman dan 

penghawaan yang dingin. Namun untuk kegiatan diskusi 

dirasa kurang mendukung karena pandangan terhalang 

dengan kursi bioskop yang digunakan. Fasilitas untuk 

mendukung kegiatan komunitas film dapat ditambahkan. 

5.  
Karakter 

pengunjung 

 Komunitas Film 

 Mahasiswa 

 Penikmat film 

 Kalangan menengah 

6.  Sirkulasi ruang Memiliki sirkulasi yang cukup 

7.  
Kebutuhan 

pengunjung 
Ruang diskusi yang lebih nyaman 

Berdasarkan hasil observasi Kineforum, akses menuju lokasi cukup 

mudah. Terdapat dua sampai tiga sesi film setiap harinya, dengan harga yang 

lebih murah daripada bioskop jaringan. Suasana interior cukup nyaman dari 

segi penghawaan dan akustik, namun perlu diadakan fasilitas tambahan untuk 

diskusi film maupun komunitas. 

Berikut ini merupakan hasil analisa dari kinosaurus yang 

dilaksanakan pada Sabtu 20 Januari 2018 pukul 18.00 WIB  : 

 

Gambar 4. 5 Bagian depan Kinosaurus 

(sumber: www.google.com) 
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Bangunan Kinosaurus berada di Jl. Kemang Raya no. 8B, Jakarta Selatan. 

Bioskop alternatif ini terletak di belakang toko buku Aksara. Akses untuk 

menuju lokasi cukup mudah karena berada di jalan kemang raya yang cukup 

ramai. Untuk menuju ke kinesaurus bisa melalui dua jalur yaitu lewat depan 

toko buku Aksara, atau dapat masuk langsung lewat area parkir dibelakang 

gedung. 

 

Gambar 4. 6 Akses menuju lokasi Kinosaurus 

(sumber: www.kinosaurusjakarta.com) 

 

Sama seperti kineforum, Kinosaurus juga hanya memiliki satu ruang 

pemutaran yang dapat berkapasitas 30 orang. Lahan yang tidak terlalu luas 

tersebut digunakan untuk tempat pemutaran film dan coffee shop bernama 

ruang seduh. Di area depan kita kan disambut dengan meja kecil untuk 

registrasi dan membayar tiket menonton. Di samping meja registrasi juga 

terdapat merchandise dari kinosaurus berupa totebag dan kaos.  
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Gambar 4. 7 Area depan respsionis dan ruang tunggu Kinosaurus 

(sumber: dok. Pribradi, 2018) 

Registrasi dibuka satu jam sebelum film diputar. Setelah registrasi pengunjung 

dapat menunggu maupun memesan kopi di area coffee shop. Di ruang pemutaran, kursi 

yang digunakan merupakan kursi single seat dan sofa yang dapat dipindah. Ketika film 

dimulai, bagian dinding dan kaca ruangan ditutup dengan tirai untuk meredam suara. 

Ketika tidak sedang dipakai untuk pemutaran film, ruang ini digunakan untuk tempat 

komunitas kamera analog dan pengunjung coffee shop. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 8 Ruang Seduh 

 (sumber: dok. Pribradi, 2018) 

 



LAPORAN TUGAS AKHIR 
Claudia Albertina W., NRP 08411440000012 

 
 

55 
 

 

Gambar 4. 9 Ruang pemutaran Kinosaurus 

(sumber: dok. Pribradi, 2018) 
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Tabel 4. 2 Tabel Analisa Observasi Pembanding Kinosaurus, Jakarta 

No. Variabel Penelitian Analisa 

1.  Akses 
Akses untuk menuju lokasi sangat mudah karena berada di 

pusat kota, dan banyak kendaraan umum  

2.  Jam Operasional 
Pukul 19.00 – 24.00 WIB  

Hari Sabtu – Minggu  

3.  
Harga sewa dan 

tiket menonton 

Harga sewa : 

 2 jam: Rp 1.200.000,00   

(termasuk snack dan coffee) 

 4-6 jam): Rp 2.400.000,00  

(termasuk snack dan coffee) 

 Pemutaran film : Rp 1.500.000,00 

 Overtime: Rp 600.000,00/jam 

Donasi menonton :  

 Rp 50.000,00  

 Rp 35.000,00 (untuk pelajar) 

4.  Suasana interior 

Suasana interior di dalam ruang putar terasa sangat 

nyaman dengan mengusung tema seperti cafe dengan 

penggunaan kursi  rotan, sofa, maupun beanbag sehingga 

penonton dapat berpindah-pindah sendiri untuk menonton 

filmnya. Namun akustik kurang mendukung, karena suara 

dari area coffee shop masih dapat terdengar dari dalam 

ruang pemutaran. 

5.  
Karakter 

pengunjung 

 Komunitas Film  

 Penikmat film  

 Mahasiswa 

 Umum 

 Kalangan menengah keatas 

6.  Sirkulasi ruang Memiliki sirkulasi yang cukup 

7.  
Kebutuhan 

pengunjung 
Elemen akustik yang perlu ditingkatkan 

 

Berdasarkan hasil observasi Kinosaurus, akses menuju lokasi sangat 

mudah. Terdapat dua sesi film pada malam hari setiap hari sabtu dan minggu, 

dengan harga yang cukup mahal, karena film yang diputar merupakan film 

yang cukup baru daripada bioskop alternatif lain. Suasana interior cukup 

nyaman dan informal, penggunaan furnitur yang mudah dipindah sehingga 

saat sesi diskusi terasadekat dengan narasumber. Namun perlu perbaikan 

dalam segi akustik agar meningkatkan kenyamanan penonton.  
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4.1.1.2 Eksisting Rancangan 

Data bangunan yang digunakan yaitu menggunakan layout bangunan 

Tugas Akhir mahasiswa arsitektur ITS yang berjudul “Pusat Komunitas 

Edukasi dan Seni” karya Busyairi Alfan Ramadhan pada tahun 2015. Lahan 

yang memiliki luas 1,2 Ha ini letaknya sangat strategis dan dapat dijangkau 

dengan mudah. Dan banyak anak muda yang mengunjungi daerah jalan 

tunjungan pada malam hari, sehingga bangunan ini dapat menarik perhatian 

para anak muda. Bangunan Ini berada di lahan middle sehingga hanya dilihat 

dari satu sisi jalan. Bagian depan menghadap pusat perbelanjaan Tunjungan 

Plaza. Sumber pencahayaan alami dari bagian timur laut dan tenggara. 

 

Gambar 4. 10 Denah Eksisting 

(Sumber : TA “ Pusat Komunitas Edukasi dan Seni”) 

4.2 Analisa Kuesioner 

Berikut ini bagan hasil kuesioner Minat Masyarakat Menonton Film di 

Bioskop. Kuesioner ini berguna untuk mencari data seberapa sering masyarakat 

menonton film ke bioskop, minat masyarakat terhadap film independen, dan minat 

masyarakat terhadap pusat film independen. Hasil analisa dapat diuraikan sebagai 

berikut: 
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1. Usia  

 

Grafik 4. 1 Profil usia Responden 

(Sumber : Hasil Penghitungan 2017) 

 

Jika dilihat dari Grafik 4.1 diatas dapat diinformasikan bahwa sebagian besar 

responden berumur 20-25 tahun sebanyak 40 orang (80%) , yang berumur11-19 tahun 

sebanyak 8  (16%) orang dan yang paling sedikit yaitu responden berumur 26-55 tahun 2 

orang (4%). 

 

2. Jenis kelamin 

 

Grafik 4. 2 Jenis kelamin Responden  

(Sumber : Hasil Penghitungan 2017) 

 

Berdasarkan grafik diatas jumlah responden pria dan wanita adalah sama, yaitu 

masing-masing 25 orang (50%). 

 

3. Domisili 

 

Grafik 4. 3 Domisili Responden 

(Sumber : Hasil Penghitungan 2017) 

 

Domisili responden merupakan variabel terikat dari kuesioner ini. Dari hasil data 

diatas, responden asal Surabaya Utara, Selatan, Timur, Barat dan pusat memiliki jumlah 

responden yang sama yaitu masing-masing 10 orang (20%), 
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4. Berapa kali dalam satu bulan anda menonton bioskop? 

  

Grafik 4. 4  Frekuensi menonton film di bioskop dalam sebulan 

 (Sumber : Hasil Penghitungan 2017) 

 

Dari grafik 4.5 sebanyak 30 responden (60%) menjawab 1-2 kali menonton film di 

bioskop dalam sebulan. Lalu 18 responden (36%) menonton 2-4 kali di bioskop dan yang 

terakhir ada dua responden yang menonton film di bioskop lebih dari 4 kali dalam 

sebulan. 

 

5. Pada hari apa anda suka menonton? 

 

Minat responden terhadap waktu menonton  

(Sumber : Hasil Penghitungan 2017) 

 

Menurut hasil grafik diatas, 37 responden (74%) lebih senang menonton pada 

weekday yaitu hari senin – jumat, daripada yang memilih weekend pada hari sabtu dan 

mingg yaitu sebanyak 14 responden (28%). 

 

6. Pukul berapa anda suka menonton di bioskop? 

 

Grafik 4. 5 Minat responden terhadap jam menonton 

(Sumber : Hasil Penghitungan 2017) 
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Dari grafik diatas, mayoritas responden suka menonton pada malam hari, hal 

tersebut diketahui dari 35 responden (70%) memilih opsi malam. Diikuti dengan sore hari 

sebanyak 13 responden (26%) dan siang hari sebanyak 2 responden (4%) 

 

7. Berapa kali anda menonton film asing di bioskop dalam 6 bulan terakhir? 

 
Grafik 4. 6 Frekuensi menonton film asing di bioskop dalam enam bulan terakhir 

(Sumber : Hasil Penghitungan 2017) 

 

Menurut grafik diatas, diketahui bahwa mayoritas responden menonton film asing 2-

4 kali dalam 6 bulan (52%). Sedangkan, reponden yang menonton 1-2 kali dan >4 kali 

dalam 6 buan memiliki jumlah yang sama yaitu 12 orang (24%). 

 

8. Berapa kali anda menonton film Indonesia di bioskop dalam 6 bulan terakhir? 

 
Grafik 4. 7 Frekuensi menonton film Indonesia di bioskop dalam enam bulan terakhir 

(Sumber : Hasil Penghitungan 2017) 

 

Hasil dari grafik diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden sedikit menonton 

film Indonesia, hal itu berasal dari 32 responden (64%) yang memilih 0-1 kali menonton 

film Indonesia dalam sebulan. Namun, 17 orang (34%) respondeng menonton film 

Indonesia sebanyak 2-4 kali dan hanya 1 responden (2%) menonton film Indonesia 

sebanyak lebih dari 4 kali dalam sebulan. 

 

9. Apakah  alasan anda menonton film di bioskop? 

 
Grafik 4. 8 Alasan responden menonton film di bioskop 

(Sumber : Hasil Penghitungan 2017) 
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Dari pertanyaan alasan mengapa menonton film di bioskop, mayoritas 

responden menjawab karena kualitas film sebanyak 42 orang (84%). Alasan 

lainnya adalah fasilitas bioskop sebanyak 5 responden (10%). Dan suasana 

bioskop 3 reponden (6%). Maka dapat disimpulkan responden lebih memilih 

menonton dibioskop karena kualitas film yang diputar. 

 

10. Apakah kamu tipe penonton yang suka menonton film lebih dari satu kali? 

 
Grafik 4. 9  Tipe penonton film 

(Sumber : Hasil Penghitungan 2017) 

 

Dari hasi kuesioner, 29 orang (58%) penonton tidak suka menonton film lebih 

dari satu kali. Sedangkan sisanya. 21 orang (42%) menyukai menonton film lebih dari 

1 kali. 

 

11. Apakah anda pernah menonton film independen? 

 
Grafik 4. 10 Pengalaman responden menonton film independen 

(Sumber : Hasil Penghitungan 2017) 

 

Dari grafik diatas diketahui hampir seluruh responden mengetahui dan 

pernah menonton film independen. Sebanyak 45 responden (90%) menjawab ya, 

dan yang menjawab tidak pernah menonton film independen ada 5 responden 

(10%). Maka dapat disimpulkan, mayoritas masyarakat umum tahu dan pernah 

menonton film independen. 

 

12. Jika iya apakah anda menyukai film independen? 
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Grafik 4. 11 Minat responden terhadap film independen 

(Sumber : Hasil Penghitungan 2017) 

 

Pada grafik diatas, responden yang melanjutkan pertanyaan ini sebanyak 45 orang, 

yaitu responden yang pernah menonton film indie. Mayoritas responden yang pernah 

menonton film independen menyukai film tersebut. Sebanyak 41 responden (91.1%) 

menjawab ya, dan sebanyak 4 responden (8.9%) yang telah menonton film independen 

menjawab tidak menyukai film independen. 

 

13. Apa masalah yang pernah anda alami di tempat pemutaran film? 

 

 

Grafik 4. 12 Permasalahan di pemutaran film 

(Sumber : Hasil Penghitungan 2017) 

 

Pada grafik diatas, responden yang melanjutkan pertanyaan ini sebanyak 45 orang, 

yaitu responden yang pernah menonton film indie. Permasalahan yang paling sering 

dirasakan 16 responden (35.6%) saat menonton film indie yaitu antrian tiket atau 

registrasi yang lama. Lalu yang permasalahan lainnya yaitu handphone masih menyala 

sebanyak 10 responden (22.2%). Kemudian permaslahan penonton yang datang ketika 

film sudah dimulai dan penontn yang berisik sama-sama sebanyak 9 responden (20%). 

Dan permasalahan yang paling jarang dialami oleh responden yaitu film mati di tengah-

tengah pemutaran film sebanyak 1 responden (2.2%). 

 

14. Menurut anda, apa dibutuhkan sebuah pusat untuk pemutaran film independen di 

Surabaya? 

 
Grafik 4. 13 Minat responden terhadap pusat film independen 

(Sumber : Hasil Penghitungan 2017) 
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Pada grafik diatas, responden yang melanjutkan pertanyaan ini sebanyak 45 orang, 

yaitu responden yang pernah menonton film indie. Dari grafik diatas, mayoritas 

responden menjawab dibutuhkan sebuah pusat untuk pemutaran film Independen di 

Surabaya. 43 respon (95.6%) menjawab Ya, dan 2 responden (4.4%) menjawab tidak. 

 

15. Fasilitas apa saja yang dibutuhkan oleh pusat film independen? 

 
Grafik 4. 14  Saran responden terhadap fasilitas pusat film independen 

(Sumber : Hasil Penghitungan 2017) 

 

Pada grafik diatas, responden yang melanjutkan pertanyaan ini sebanyak 45 orang, 

yaitu responden yang pernah menonton film indie. Dari grafik dengan pilihan jawaban 

multiple choice, dimana responden dapat memilih lebih dari 1 opsi jawaban, untuk 

memberikan saran fasilitas ruang apa saja yang dibutuhkan untuk pusat film independen 

di Surabaya. yaitu: 

 Ruang pemutaran film -  41 responden (91.1%) 

 Ruang diskusi – 25 (55.6%) 

 Ruang galeri – 17 (37.8%) 

 Ruang workshop – 26 (57.8%) 

 Coffee shop – 27 (60%) 

 Perpustakaan – 13 (28.9%) 

 

Kesimpulan yang didapat dari hasil kuesioner yang telah disebar ke 50 responden 

penggemar film bahwa, mayoritas responden menonton film 0-1 kali dalam sebulan. 

Responden lebih sering menonton  film asing daripada film indonesia, namun mayoritas 

responden tertarik dengan film independen dan menginginkan adanya pusat film 

independen sebagai alternatif menonton film di Surabaya. Responden juga 

mengunggkapkan masalah yang paling seing dialami di pemutaran film inde yaitu antrian 

iket atau registrasi yang lama. Dan menurut saran responden, fasilitas yang dibutuhkan 

sebuah pusat film independen adalah ruang pemutaran, ruang diskusi, ruang galeri, ruang 

workshop, coffee shop, dan perpustakaan. 
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4.3 Konsep Rancangan 

Berikut ini adalah konsep rancangan pusat film independen yang didesain untuk 

menyelesaikan masalah dan memenuhi kebutuhan pengelola dan pengguna berdasarkan 

analisa objek pembanding, wawancara dengan infis, kuesioner, dan kebutuhan fasilitas 

dan penggunanya. 

4.3.1 Karakteristik Pengguna 
Tabel 4. 3 Karatkeristik pengguna 

(Sumber : dok. Pribadi 2017) 

No. Pengguna Keterangan 

1. Komunitas Film 

Independen 

Registrasi 

Membuat film 

Menonton film 

Membaca buku 

Menghadiri Workshop 

2. Masyarakat umum Registrasi 

Menonton film 

Membaca buku 

3. Pengelola Pendataan pengunjung dan hasil karya dari 

komunitas 

4.3.2 Studi Aktivitas 
Tabel 4. 4 Studi Aktivitas 

(Sumber : dok. Pribadi 2017) 

No Pengguna Jumlah Aktivitas Waktu Kebutuhan Ruang 

1. Ketua 1  • Mengawasi pelaksaan 

tugas dan fungsi pusat 

film independen  

• Rapat 

• Evaluasi Kerja 

• Istirahat 

• Buang air 

14.00-

22.00 

• Ruang Kantor 

• Ruang Rapat 

• Pantry 

• Musola 

• Toilet 

2. Bagian 

distribusi 

Kondi-

sional 

• Mengumpulkan dan 

mendata film dari 

komunitas luar 

• Mendistribusikan film ke 

acara pemutaran atau 

festival film 

• Istirahat 

• Buang air 

14.00-

22.00 

• Ruang Kantor 

• Ruang Rapat 

• Pantry 

• Ruang 

pengarsipan film 

• Musola 

• Toilet 
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3. Bagian 

eksebisi 

Kondi-

sional 

• Membuat acara 

pemutaran fillm 

• Diskusi film dengan 

pembuat film 

• Memamerkan hasil karya 

kepada pengunjung 

• Istirahat 

• Buang air 

14.00-

22.00 

• Ruang Kantor 

• Ruang Rapat 

• Ruang pemutaran  

• Ruang diskusi 

• Ruang galeri 

• Pantry 

• Musola 

• Toilet 

4. Bagian 

edukasi 

Kondi-

sional 

• Mengadakan pelatihan 

pra produksi film dan 

produksi film untuk 

komunitas dan umum 

• Hasil film di apresiasi 

melalui pemutaran 

• Istirahat 

• Buang air 

14.00-

22.00 

• Ruang Kantor 

• Ruang Rapat 

• Ruang serbaguna 

• Ruang mini 

workshop dan 

perpustakaan 

• Pantry 

• Musola 

• Toilet 

5. Bagian 

pembuatan 

film 

Kondi-

sional 

• Membuat ide cerita, set 

up crew, brief naskah 

• Pengambilan gambar 

oleh crew 

• Proses editing 

• Hasil film di apresiasi 

melalui pemutaran film 

• Istirahat 

• Buang air 

14.00-

22.00 

• Ruang Kantor 

• Ruang Rapat 

• Ruang 

pemnyimpanan 

alat pembuatan 

film 

• Ruang mini 

workshop dan 

perpustakaan 

• Pantry 

• Musola 

• Toilet 

6. Pengunjung 

dari 

Komunitas 

Film 

Kondi-

sional 

• Melihat pemutaran film 

• Menghadiri diskusi yang 

dihadiri  pembuat film 

• Melihat hasil karya milik 

pembuat film (poster, 

trailer, miniatur, dll) 

• Menghadiri pelatihan 

• Membaca buku 

• Istirahat 

• Buang air 

16.00-

22.00 

• Ruang pemutaran  

• Ruang diskusi 

• Ruang galeri 

• Ruang serbaguna 

• Ruang mini 

workshop dan 

perpustakaan 

• Pantry 

• Musola 

• Toilet 

7. Pengunjung 

Umum 

Kondi-

sional 

• Melihat pemutaran film 

• Menghadiri diskusi yang 

dihadiri  pembuat film 

• Melihat hasil karya milik 

pembuat film (poster, 

trailer, miniatur, dll) 

• Membaca buku 

• Istirahat 

• Buang air 

16.00-

22.00 

• Ruang pemutaran  

• Ruang diskusi 

• Ruang galeri 

• Ruang mini 

workshop dan 

perpustakaan 

• Pantry 

• Musola 

• Toilet 
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4.3.3 Zoning Area 

Zoning area pada pusat film independen ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu 

area publik, privat dan servis. Area publik meliputi lobby, galeri, perpustakaan, 

ruang pemutaran dan cafe. Untuk area privat yaitu ruang kantor. Sedangkan toilet, 

musola, dan gudang termasuk dalam area servis. 

4.3.4 Analisa Hubungan Ruang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari diagram matriks diatas, dapat disimpulkan bahwa, lobby harus berhubungan 

dengan ruang kantor dan ruang pemutaran. Haltersebut berfungsi untuk 

mempermudah akses pengelola dalam menjalankan tugasnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KETERANGAN: 

  = Tidak Berhubungan 
  = sebaiknya berhubungan 

  = berhubungan  

  

Lobby 

Ruang Kantor 

Ruang Rapat 

Ruang Pemutaran & Diskusi 

Ruang Workshop & Perpus 

Ruang Galeri 

Ruang Pengarsipan Film 

Ruang Penyimpanan Alat 

Cafe 

Musola 

Toilet 

Bagan 4. 2 Analisa Hubungan Ruang 
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Dari bubble diagram diatas dapat disimpulkan bahwa area lobby yang 

mendominasi akses menuju ruang kantor, galeri dan ruang pemutaran. 

4.3.5 Analisa Kebutuhan Ruang 

Analisa hubungan ruang dilakukan berdasarkan kegiatan dari pengguna dan 

diolah dalam bentuk tabel sebagai berikut. 

Tabel 4. 5 Studi Aktvitas 

(Sumber : dok. Pribadi 2017) 

AKTIVITAS PENGGUNA TEMPAT 
JUMLAH 

PENGGUNA 
WAKTU KETERANGAN 

Registrasi 

Komunitas film 

independen, 

masyarakat umum 

Lobby 100-200 orang 
Sore-

malam 
Publik 

Membuat film 

Komunitas fillm 

independen 

R. 

workshop 

dan perpus 

10 orang 

Siang, 

sore, 

malam 

Publik 

Lobby 

Area 
Parkir 

Cafe 

Ruang 
Galeri 

Ruang 
Kantor 

Ruang 
pemutaran & 

diskusi 

Ruang 
Rapat 

R. Arsip 
Film 

Ruang 
Penyim 

panan Alat 

Musola Toilet 

Ruang mini 
workshop  

& perpustakaan 

 User 

 Staff 

 Public Area 

 Semi Public Area  

 Service area 

Bagan 4. 3 Bubble Diagram 
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Menonton film 

Komunitas film 

independen, 

masyarakat umum 

Ruang 

pemutaran 

dan diskusi 

100- 200 

orang 

Sore-

malam 
Publik 

Membaca buku 

Komunitas film 

independen, 

masyarakat umum 

R. 

workshop 

dan perpus 

10 orang 

Siang, 

sore, 

malam 

Publik 

Menghadiri workshop 

Komunitas film 

independen 

R. 

workshop 

dan perpus 

40 orang 
Sesuai 

waktu 
Publik 

Pendataan pengunjung 

dan hasil karya dari 

komunitas 

Pengelola Ruang 

kantor 
8 orang 

Sore-

malam 
Privat 

Makan minum 

Komunitas film 

independen, 

masyarakat 

umum, pengelola 

Cafe 20-30 orang 

Siang, 

sore, 

malam 

Servis 

Beribadah 

Komunitas film 

independen, 

masyarakat 

umum, pengelola 

Musola 20 orang 
Sesuai 

waktu 
Servis 

Buang Air 

Komunitas film 

independen, 

masyarakat 

umum, pengelola 

Toilet 20 orang 
Sesuai 

waktu 
Servis 

 

Tabel 4. 6 Kebutuhan Ruang 

(Sumber : dok. Pribadi 2017) 
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4.3.6 Alternatif Layout Plan 

Alternatif layout merupakan beberapa jenis layout yang didesain sesuai 

dengan tujuan dan konsep yang ingin diciptakan. Tiga alternatif desain dibuat 

untuk dijadikan bahan pertimbangan untuk melihat mana desain yang lebih sesuai 

diterapkan. 

 

Pada alternative layout keseluruhan yang pertama ini, tidak banyak 

perubahan pada eksisting dindingnya. Layout furnitur pada lobby dan 

perpustakaan lebih simple dengan bentuk yang geometris. 

 

Gambar 4. 11 Alternatif Layout Keseluruhan 1 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2017) 

 

Pada alternative layout kedua, untuk layout furnitur resepsionis dan 

perpustakaan lebih dinamis dengan bentuk yang melengkung sehingga lebih 

terkesan fun. 
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Gambar 4. 12 Alternatif Layout Keseluruhan 2 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2017) 

 

Paada alternatif yang terakhir, pembagian area pada ruang lobby dan perpustakaan lebih 

jelas dengan bentuk layout semi partisi sehingga memudahkan pengunjung dalam beraktifitas. 

 

Gambar 4. 13 Alternatif Layout Keseluruhan 3 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2017) 
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4.3.7 Weighted Method 

Tabel 4. 7 Weighted Method 

 

Berdasarkan tabel weighted method diatas, dapat diketahui kriteria 

perbandingan alternatif layout yang terbaik. Dari hasil tersebut alternatif 3 yang 

lebih tinggi nilainya dibandingkan alternatif lainnya.  

4.3.8 Konsep Makro dan Mikro Interior 

Dibawah ini merupakan konsep pada objek rancangan desain interior 

pusat film independen yang bersifat makro atau keseluruhan dan bersifat mikro 

atau  detail seperti furnitur dan lainnya. 

 

4.3.8.1 Konsep Makro Suasana Kreatif  

Suasana kreatif dapat dihadirkan melalui penggunaan warna- warna yang 

cerah dan panas akan meningkatkan tekanan darah, sehingga membuat pengunjung 

merasa bersemangat dan produktif. Skema warna yang digunakan adalah skema 

warna tiadric merah, kuning, dan biru. Mural dinding dari tokoh-tokoh film dapat 

juga dipalikasikan sehingga menjadi inspirasi dalam membuat ide film. 

Penambahan furnitur yang berbentuk unik juga ditambahkan pada interiornya. 
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Gambar 4. 14 Warna cerah dan mural tokoh film 

4.3.8.2 Konsep Makro Zoning Area 

Untuk pembagian zoning area, penempatan ruang disesuaikan dengan 

aktifitas pengunjung. Aktifitas pengunjung di Pusat Film Independen yaitu 

registrasi untuk pendataan jumlah penonton, menunggu film diputar, membeli 

makanan dan minuman, dan menonton film di ruang pemutaran. Khusus untuk 

pengunjung dari komunitas film, dapat memasuki area perpustakaan dan 

workshop yang berada di area belakang bangunan PFI. Untuk menandakan akses, 

maka ditambahkan wayfinding berwarna. Warna kuning untuk komunitas dan 

warna biru untuk masyarakat umum. 

 

Gambar 4. 15 Wayfinding 

4.3.8.3 Konsep Makro Adaptable Furniture  

Furniture yang digunakan dapat difungsikan sesuai kebutuhan pengguna. 

Salah satu penerapannya pada area workshop dan pemutaran. Pada area ruang 

workshop menggunakan stool dan meja  yang mudah di pindah dan menghemat 

space penyimpanan. Pada area pemutaran penggunaan kursi untuk tempat duduk 

pembicara menggunakan jenis kursi yang mudah dilipat, sehingga mudah untuk 

memindahkannya ketika film diputar kursi dapat disimpan di backstage. 
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Gambar 4. 16  Adaptable Furniture 

4.3.8.4 Konsep Makro Citra Perfilman 

Untuk menghadirkan citra pefilman, pengggunaan elemen-elemen estetis 

dari bentuk yang bertema film, salah satunya adalah transformasi desain roll film, 

kamera, dan lainnya. 

 

 

Gambar 4. 17 Elemen estetis bertema film 

4.3.8.5 Konsep Mikro Pencahayaan 

Pencahayaan ruang putar dan diskusi film menggunakan lampu LED pada 

bagian penonton untuk memberikan ambient light yang nyaman dan tidak 

menyilaukan. Pencahayaan pada ruang lain lebih beragam seperti penggunaan 

hanging lamp untuk lobby, task lamp untuk perpustakaan, dan lampu dekoratif 

untuk mempermanis ruang. Standar pencahayaan untuk pusat  komunitas film 

independen yaitu: 

1. R. pemutaran  : 150 lux 

2. Perpustakaan  : 300 lux 

3. Lobby   : 100 lux 

4. Kantor   : 350 lux 

5. Cafe   : 200 lux 

6. Galeri   : 500 lux 
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Gambar 4. 18 Pencahayaan pada Ruang Tunggu 

 

4.3.8.6  Konsep Mikro Akustik 

 Suara pada gedung bioskop harus diserap sebanyak mungkin untk 

meminimalisir pantulan suara. Untuk itu penggunaan material yang berpori 

digunakan untuk menyerap suara. Contoh material pada interior seperti tirai, 

karpet, panel akustik, rockwool, glasswool, dll yang sesuai dengan kebutuhan dan 

desain ruang.  Standar (RT) untuk R. Pemutaran menurut SNI yaitu   0,8 – 1,4 

sekon.  Standar tingkat bunyi untuk pusat  komunitas film independen menurut 

SNI yaitu: 

7. R. pemutaran : 80 - 85 dB 

8. Perpustakaan  : 40 - 50 dB 

9. Lobby   : 40 - 50 dB 

10. Kantor   : 30 - 35 dB 

11. Cafe   : 45 - 55 dB 

12. Galeri   : 40 - 50 dB 

 

 

Gambar 4. 19 Panel Akustik pada Ruang Pemutaran 
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4.3.8.1 Konsep Mikro Penghawaan 

Pengaturan suhu pada pusat film independen menggunakan ac split duct 

dikarena area yang cukup luas, perawatannya yang lebih mudah dan hemat. 

 

Gambar 4. 20 Penerapan AC Central 

4.3.8.2 Konsep Mikro Lantai 

Lantai pada ruang pemutaran menggunakan material yang berpori 

sehingga dapat menyerap suara. Karpet nilon meteran dipilih karena mudah 

dibersihkan, tahan lama, dan harga yang terjangkau. Jenis karpet yang digunkan 

yaitu loop pile. 

Selain ruang pemutaran, lantai pada area ruang publik lain menggunakan 

lantai beton expose yang sesuai dengan karakter film independen yang apa adanya. 

Material kayu parket juga ditambahkan untuk menambah kesan nyaman di ruang 

workshop. 

          

 

4.3.8.3 Konsep Mikro Dinding 

Dinding pada ruang pemutaran menggunakan peredam suara, agar suara 

dari ruang pemutaran tidak keluar ruangan dan mengganggu ruangan lain. Panel 

akustik absorber dan material berpori dipasang pada ruang ini. 

Karena interior ini diperuntukkan untuk meningkatkan kreatifitas 

komunitas film, maka ditamahkan mural dan tipografi yang dapat menginspirasi 

Gambar 4. 21 Material yang digunakan pada Lantai 
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dalam memikirkan ide kreatif. Warna dinding yang cerah juga diaplikasikan pada 

interior untuk menambah produktivitas pengunjung  

 

Gambar 4. 22 Warna dinding cerah 

4.3.8.4 Konsep Mikro Plafon 

Plafon menggunakan sistem plafon whole cover, sehingga dapat menutupi 

rangkaian utilitas bangunan dan terlihat lebih rapi. Untuk materialnya sendiri 

menggunakan papan gypsum dengan finishing cat putih dengan bentuk yang 

beragam sesuai dengan fungsi ruang. pada plafon juga terdapat beberapa utilitas 

lain seperti lampu speaker ceiling, dan sprinkler 

                

 

4.3.8.5 Konsep Mikro Furnitur 

Untuk bentuk furnitur menggunakan konsep yang dapat beradaptasi sesuai 

kebutuhan pengguna. Warna furnitur yang cerah dan unik, juga ditambahkan ke 

dalam interior. 

Gambar 4. 23 Utilitas pada plafon 
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Gambar 4. 24 Adaptable Furniture 

 

4.3.8.6 Konsep Mikro Elemen Estetis 

Untuk elemen estetis banyak mengunakan bentukan transformasi dari 

benda-benda yang bertema film, salah satunya adalah roll film dan light box. 

 

Gambar 4. 25 Lightbox 
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BAB V 

APLIKASI DESAIN 
 

Pusat Film Independen adalah tempat alternatif untuk berkarya dan apresiasi film 

untuk komunitas dan penikmat film independen. Kegiatan yang dilaksanakan di PFI ini 

meliputi kegiatan edukasi, produksi dan eksibisi film.  

Tabel 5. 1 Tabel Kegiatan INFIS 

No. Bidang Jenis Kegiatan Foto Kegiatan 

1. Edukasi  • Seminar penulisan naskah 

• Workshop kamera 

• Workshop makep up 

 

2. Produksi Pra produksi 

• Ide Cerita 

• Penulisan Naskah 

• Prepasrasi crew 

• Preparasai visual 

• Preparasi art 

• Preparasi sound  

 Produksi 

• Pengambilan Gambar 

• Directing 

• Persiapan Camera, 

Lighing, Sound 

• Produksi Art 

 

Pasca Produksi 

• Editing gambar 

• Visual special effect 

• Scoring music, effect, 

dubbing 
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3. Eksibisi • Pameran 

• Pemutaran Film 

• Diskusi Film 

• Festival Film 

 

(sumber: Primanti, Hosea Reyna, 2012) 

Sumber foto : dok. INFIS 

Desain akhir merupakan pengembangan desain dari beberapa alternatif  yang telah  

mengalami perubahan dan pengembangan dari layout terpilih yang sesuai dengan konsep. 

Dalam layout perancangan Pusat Film Independen Surabaya, telah dipilih tiga ruang 

terpilih  sebagai objek desain, diantaranya ruang lobby, ruang workshop yang mewakili 

keditan edukasi dan produksi, dan ruang pemutaran film yang mewakili kegiatan eksebisi. 

 

5.1 LAYOUT DENAH TERPILIH  

 

Gambar 5. 1 Layout Terpilih 

(sumber: dok. Pribradi, 2018) 

 

Berdarkan studi weighted method, dari tiga alternatif layout, yang terpilih 

merupakan layout alternatif ke tiga dengan total point 7,44 dari beberapa 

pamerameter yang telah ditentukan. Pada layout alternatif denah terpilih, 

terdapat beberapa perubahan sesuai dengan konsep dan analisa ruang, 
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diantaranya penambahan fasilitas seperti perpustakaan dengan ruang workshop 

untuk kegiatan edukasi dari INFIS sebagai pengelola Pusat Film Independen 

Surabaya. Pintu masuk ruang pemutaran juga ditambahkan untuk memudahkan 

pengunjung agar tidak berjalan terlalu jauh dari pintu masuk utama. 

 

5.2 RUANG TERPILIH 1 (RUANG WORKSHOP) 

Fungsi ruang workshop adalah untuk mewadahi kegiatan edukasi berupa 

seminar atau workshop yang sering dilaksanakan oleh pengelola untuk 

komunitas film yang ada di Surabaya. Dengan kapasitas 40 orang, ruang ini 

dapat digunakan juga untuk area brainstorming ide bagi pengunjung ketika 

tidak digunakan. 

      

Gambar 5. 2 Layout Ruang Terpilih 2 (Ruang Workshop) 

(sumber: dok. Pribradi, 2018) 

 

 

Gambar 5. 3 View 1 Ruang Workshop 

(sumber: dok. Pribradi, 2018) 

Layout Seminar 

Layout praktek 
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Berikut merupakan gambar ruang workshop yang dominan dengan warna 

gelap pada dindingnya agar pengunjung dapat fokus ke pemateri di depan. 

Sedangkan di area belakang terdapat area santai untuk brainstorming ide 

dengan material rumput sintetis. Citra perfilman juga masih ditambahkan pada 

area dinding dengan mural Warkop DKI yang merupakan tokoh iconic dari 

perfilman Indonesia. 

 

Gambar 5. 4 View  2 Ruang Workshop 

(sumber: dok. Pribradi, 2018) 

 

Plafond pada ruang workshop ditambahkan menggunakan papan gypsum 

untuk mengurangi yaitu RT 0,6 – 0,8 sekon sesuai standar SNI. Kegiatan pada 

ruang workshop memiliki dua jenis kebutuhan furnitur, yaitu ada workshop 

yang mendengarkan pemateri saja seperti workshop ide cerita atau menulis 

naskah , dan workshop yang memerlukan praktek seperti workshop kamera 

atau make up.  Maka adaptable furniture di aplikasikan pada meja hidrolik 

yang dapat masuk ke lantai jika dibutuhkan untuk workshop yang melakukan 

lebih banyak praktek.  

Berikut merupakan tabel hasil penghitungan RT dari ruang workshop yaitu 

sebagai berikut. 

 

Table 5. 1 RT Ruang Workshop 

(Sumber : dok. Pribadi 2018) 

No. Elemen 

Interior 

Material  Jumlah luasan 

(Sn) 

koef serap 

(αn) 

A 

1 plafon gypsum  1 100 0,8 80 

2 Lantai parket  1 100 0,07 7 
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3 dinding dinding  

bata 

 3 30 0,06 5,4 

    kaca  2 20 0,3 12 

TOTAL 104,4 

Volume Ruang = 420 m3 

RT = 0,16xV/A 

RT = 0,16x 420/ 104,4 

RT = 0,644  sekon 

dengan RT standar untuk ruang wokshop yaitu 0,6-0,8 sekon 

 

-,  

Gambar 5. 5 Stool 

(sumber: dok. Pribradi, 2018) 

 

 

 Furnitur terpilih pada ruang workshop adalah stool dari bahan kayu jati 

dengan finishing doff dengan anyaman rotan sintetis. Bentuk segi enam yang 

unik dilapisi rotan lilit memberi aksen pada ruang. Terdapat tiga warna yang 

digunakan,yaitu warna biru, merah, dan kuning. Ukuran 42x42x40 cm. 

 
Gambar 5. 6 Meja Lipat 

(sumber: dok. Pribradi, 2018) 
 

 Furnitur kedua yaitu meja lipat, sesuai dengan namanya meja ini dapat 

dilipat dan disimpan dengan mudah. Meja ini menggunakan engsel kupu-kupu 

pada bagian kaki dan meja atas.Sama dengan stool, motif kayu yang dipakai 

sama dengan stool warna kayu muda, namun menggunakan hpl. Ukuran 

60x120x72cm. 
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Gambar 5. 7 Light Sign 

(sumber: dok. Pribradi, 2018) 

 

 Estetis pada ruang lobby yaitu light sign berbentuk lingkaran dengan logo 

PFI. Estetis ini berguna sebagai identitas ketika pengunjung berfoto di sebelah 

dinding mural warkoop DKI. Material yang digunakan yaitu led strip dengan 

akrilik putih susu. Ukuran diameter 25 cm dengan tebal 10 cm. 

5.3 RUANG TERPILIH 2 (LOBBY) 

Pada area ini lobby berfungsi sebagai area menerima tamu / pengunjung 

dan sebagai ruang tunggu yang letaknya berada didekat pintu masuk. Pusat 

Film Independen ini memiliki resepsionis untuk registrasi pengunjung dan 

pusat informasi. Selain itu, pada lobby juga terdapat area yang menjual 

berbagai merchandise dari film independen yang telah diputar di Pusat Film 

Independen. 

 

Gambar 5. 8 Layout Ruang Terpilih  1 (Lobby) 

(sumber: dok. Pribradi, 2018) 

 



LAPORAN TUGAS AKHIR 
Claudia Albertina W., NRP 08411440000012 

 
 

85 
 

 

Gambar 5. 9 View 1 Lobby 

(sumber: dok. Pribradi, 2018) 

 

Pada gambar 5.7, area lobby di desain dengan menambahkan citra 

perfilman dengan menggunakan furnitur dan elemen estetis yang bertema 

film. Tujuannya, agar masyarakat dapat melihat perbedaan dari karakter 

desain interior dari bioskop jaringan dengan Pusat Film Independen. Bentuk 

furnitur yang unik juga ditambahkan sehingga memunculkan suasana kreatif. 

 

 
 

Gambar 5. 10 View 2 Lobby 

(sumber: dok. Pribradi, 2018) 

Ketika datang, pengunjung disambut dengan meja resepsionis dimana 

pengunjung dapat membeli tiket film atau memsan sendiri melalui self 

ticketing machine. Desain meja dibuat dinamis mengambil transformasi 

bentuk roll film. Untuk material lantai, karakter film independen yang tegas 

dan unik diaplikasikan menggunakan lantai beton exposed dengan 

penambahan warna-warna cerah seperti kuning untuk menambah excitement 

pengunjung untuk berkarya dan apresiasi film. 
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Berikut merupakan tabel hasil penghitungan RT dari ruang lobby  yaitu 

sebagai berikut. 

 

Table 5. 2 RT Ruang Lobby  

(Sumber : dok. Pribadi 2018) 

No. Elemen 

Interior 

Material jumlah luasan 

(Sn) 

koef serap 

(αn) 

A 

1 plafon gypsum 1 400 0,8 320 

2 lantai parket 2 50 0,07 7 

    beton expose 1 300 0,01 3 

3 dinding dinding  bata 4 25 0,06 6 

    kaca 4 50 0,3 60 

TOTAL 396 

 

Volume Ruang = 3000 m3 

RT = 0,16xV/A 

RT = 0,16x 3000/ 396 

RT = 1,212 sekon 

dengan RT standar belum diketahui, karena tidak tercantum dalam SNI 

 

 

Gambar 5. 11 Coffee Table 

(sumber: dok. Pribradi, 2018) 

 

Furnitur terpilih pada ruang lobby yaitu coffee table. Materialnya 

menggunakan kayu mahoni, akrilik dan pipa stainless steel. Inspirasi bentuk 

meja ini berasal dari tempat roll film dan tripod yang menggambarkan citra 

film. Warna meja ini cenderung gelap untuk menertralkan kursi yang berwarna 

warni. Sehingga ruangan tidak terlihat seimbang. Ukuran meja ini diameter 60 

cm dengan tinggi 50 cm. 
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Gambar 5. 12 Meja resepsionis 
(sumber: dok. Pribradi, 2018) 

 

Furnitur yang kedua yaitu meja resepsionis, meja ini memiliki warna 

yang sesuai dengan identitas warna PFI yaitu biru tosca, merah dan kuning. 

Bentuk meja mengambil transformasi bentuk roll film. Material menggunakan 

triplek dengan finishing hpl. Ukuran furnitur 400x100x90 cm 

 

Gambar 5. 13 Ligt box 

(sumber: dok. Pribradi, 2018) 

 

Elemen estetis pada ruang lobby yaitu lightbox berwarna biru tosca dan 

kuning yang juga sesuai dengan color scheme Pusat Film Independen. Lampu 

ini menggunakan lampu TL dengan material akrilik kuning, biru, dan putih. 
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5.4 UANG TERPILIH 3 (RUANG PEMUTARAN FILM) 

 

Gambar 5. 14 Layout Ruang Terpilih 3 (Ruang Pemutaran Film) 

(sumber: dok. Pribradi, 2018) 

 

Area terpilih yang ketiga yaitu Ruang pemutaran film, yang memiliki fungsi untuk 

pemutaran film dan juga ruang diskusi  film.  Kapasitas dari ruang pemutaran PFI adalah 

180 orang. Kapasitas ini memenuhi kebutuhan dari pengunjung INFIS sebagai pengelola  

sebanyak 100-200 orang setiap pemutaran film.  

Konsep tempat duduk tribun tanpa kursi bioskop dipilih agar PFI memiliki 

identitas yang berbeda dari bioskop komersil pada umumnya. Selain itu, konsep tribun 

juga lebih murah dari segi biaya karena hanya menyediakan bantal saja.  Akses untuk 

menuju tempat duduk di  atas ada dua yaitu tangga dan ramp yang dilengkapi dengan 

lampu LED. Selain itu, penggunaan material kayu hpl dan karpet membuat suasana ruang 

menjadi lebih nyaman dan hangat. Pembersihan hpl juga dirasa lebih mudah daripada 

karpet.  

Pintu masuk ruang pemutaran berada di sisi kiri panggung, untuk situasi darurat 

terdapat juga pintu darurat langsung menuju keluar parkiran. Ketika pengunjung masuk, 

pengunjung bebas memilih duduk dimanapun. Saat film selesai diputar, pembicara untuk 

diskusi film yang telah diputar akan menempati kursi yang adaptable diatas panggung  di 

depan layar lcd 10 meter. 
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Gambar 5. 15 View 1 Ruang Pemutaran Film 

(sumber: dok. Pribradi, 2018) 

 

Pada ruang pemutaran, penggunaan warna tidak secerah ruangan lain, hal ini 

bertujuan agar penonton dapat fokus ke film yang akan diputar. Perhatian terbesar ruang 

pemutaran ini ada pada sisi akustiknya. Dinding ruang pemutaran menggunakan dinding  

bata yang dilapisi rockwool, gypsum, dan karpet untuk menyerap suara. Hal tersebut 

dipilih agar  suara  film dapat di dengar dengan kualitas baik dari dalam, namun tidak 

mengganggu pengunjung yang berada diluar ruangan karena suara yang bocor. Untuk 

plafon menggunakan papan gypsum akustik  yang dilengkapi lampu downlight, dan ac 

central. Fungsi keamanan juga diperhatikan  keamanan terdapat sprinkler dan tabung 

APAR yang berada ditiap sisi pintu keluar. 

 

 

Gambar 5. 16 View 2 Ruang Pemutaran Film 

(sumber: dok. Pribradi, 2018) 

 

Panggung pada depan ruangan pemutaran difungsikan untuk para pembiacara dan 

moderator di sesi diskusi setelah menonton film. Selain itu, juga dapat difungsikan untuk 
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kegiatan pentas untuk festival film yang diadakan disana. Pada panggung juga dilengkapi 

stage lighting untuk kebutuhan acara dari Pusat Film independen  Layar pada ruang 

pemutaran menggunakan layar wide screen16:9berukuran 10x4,8 . Dan speaker untuk 

audio menggunakan line array speaker sound town zethus series 2x5”. 

Berikut merupakan tabel hasil penghitungan RT dari ruang permuutaran 

film yaitu sebagai berikut. 

 

Table 5. 3 RT Ruang Pemutaran 

(Sumber : dok. Pribadi 2018) 

No

. 

Elemen 

Interior 

Material jumlah luasan 

(Sn) 

koef serap 

(αn) 

A 

1 plafon gypsum 1 500 0,8 400 

2 lantai parket 1 200 0,07 14 

    karpet 6mm 1 300 0,25 75 

3 dinding dinding  bata 2 120 0,06 14,4 

    acoustic panel* 2 150 0,08 24 

TOTAL 527,4 

Volume Ruang = 3000 m3 

RT = 0,16xV/A 

RT = 0,16x 3000/ 527,4 

RT = 0,910 sekon 

dengan RT standar untuk ruang wokshop yaitu 0,8-1,4 sekon 

 

 

Gambar 5. 17 Meja pembicara 
(sumber: dok. Pribradi, 2018) 

 

Desain kursi pembiacara saat diskusi  menggunakan kursi kayu dengan dudukan 

kain seperti kursi sutradara saat proses produksi film. Kursi ini dapat dilipat dan disimpan 

di dalam backstage. Sehingga ketika film sudah diputar, kursi dapt diangkat dengan 
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mudah dan cepat sehingga menghemat tenaga dan waktu. Ukuran kursi ini 46x36x80  cm 

dan menggunakan material kayu jati dan kain kanvas hitam. 

 

Gambar 5. 18 Bantal duduk dan cushion 
(sumber: dok. Pribradi, 2018) 

 

Furnitur yang kedua yaitu bantal duduk dan cushion. Bantal-bantal ini berfungsi 

untuk alas  duduk dan backrest/ cushion bagi penonton. Warna yang digunakan yaitu 

dominan hitam putih dengan aksen biru tosca pada beberapa cushion. Ukuran bantal 

duduk  yaitu 55x45x5 cm, sedangkan ukuran cushion 40x15x20 cm Material bantal 

menggunakan kain kanvas anti air yang mudah dibersihkan.  

         

Gambar 5. 19 Ornamen dinding 

(sumber: dok. Pribradi, 2018) 

Estetis pada ruang pemutaran adalah ornamen dinding dengan  identitas warna 

PFI yaitu biru tosca dan kuning. Bentukan estetis karpet pada dinidng ruang putar  

mengambil bentuk transformasi cahaya yang terpancar dari ruang proyektor. Material 

estetis menggunakan karpet roll loop atrium biru, dan kuning motif ini berada di dinding 

kira dan kanan ruang pemutaran. 
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(Halaman ini sengaja dikosongkan) 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan   

Berdasarkan penelitian dan proses perencanaan desain interior yang telah 

dilakukan dengan mengambil objek Pusat Film Independen, maka dapat disimpulkan 

beberapa hal yaitu : 

1. Bioskop alternatif yang ada di Indonesia memiliki beberapa kekurangan, salah 

satunya adalah kurangnya kesadaran dalam mengadakan akustik ruang yang 

sesuai dengan kebutuhan aktivitas penggunanya. Ruang bioskop atau ruang 

pemutaran film memiliki standar akustik SNI yaitu RT sebesar 0,8-1,4 sekon.  

2. Desain interior untuk penggunaan pemutaran film memerlukan  penanganan 

khusus karena berkaitan dengan akustik ruang, sehingga pemutaran film dapat 

dinikmati dengan nyaman. Reverberation time atau waktu dengung  merupakan 

ukuran objektif akustik ruang yang banyak dikenal dan dijadikan salah satu 

parameter akustik dalam interior. 

3. Permasalahan yang terdapat di Pusat Film Independen yaitu belum memiliki 

fasilitas yang memadai kegiatan yang diadakan oleh pengelola yaitu  edukasi 

(seminar dan workshop film), produksi (pembuatan film), dan eksibisi 

(pemutaran film). Kegiatan- kegiatan tersebut ditujukan untuk  komunitas film 

agar semakin produktif dan menghasilkan karya yang berkualitas. Selain 

komunitas, masyarakat juga menjadi tujuan utama pengunjung Pusat Film 

Independen untuk mengapresiasi film independen, sehingga meningkatkan 

kesadaran masyarakat tentang film. 

4. Konsep ekspresi  berfungsi agar para komunitas lebih kreatif dalam proses 

pembuatan film. dengan penggunaan  warna cerah, mural kreatif, dan furnitur 

berbentuk unik. Kemudian penerapan wayfinding sesuai kebutuhan  pengguna, 

yaitu masyarakat umum dan komunitas film supaya lebih efektif daam 

beraktivitas. 

5. Sedangkan konsep apresiasi diaplikasikan untuk masyarakat umum dengan 

penambahan  fasilitas yang memudahkan masyarakat menikmati dan 

mengapresiasi film independen. Penerapannya adalah bentuk furnitur yang dapat 

beradaptasi sesuai dengan acara yang akan diselenggarakan agar para 
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pengunjung dapat merasa nyaman dalam menikmati kegiatan yang 

diselenggarakan. Lalu menghadirkan citra perfilman ke dalam interior melalui 

transformasi bentuk objek yang berhubungan dengan film agar PFI memiliki 

identitas film itu sendiri. 

 

6.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dalam proses perencanaan desain 

interior Pusat Film Independen, terdapat beberapa saran  yang  harus diperhatikan 

dalam mendesain, antara lain sebagai berikut, 

1. Pada perancangan gedung  Pusat Film Independen menggunakan denah eksisting  

dari Tugas Akhir mahasiswa Arsitektur, maka diperlukan kajian dari segi struktur 

dan konstruksi agar desain interior yang dihasilkan tidak merubah kekuatan dari 

bangunan itu sendiri. 

2. Sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan  Pusat Film Independen sebagai 

suatu  fasilitas umum bagi  penikmat film dapat berubah, oleh karena itu 

dibutuhkan studi  lanjutan tentang perkembangan film independen di Indonesia, 

khususnya di Surabayaa agar dapat meningkatkan kualitas dan kesadaran 

penggunanya pada film. 

3. Perlu adanya  pemeliharaan dan perawatan secara berkala untuk menjaga kualitas 

akustik dalam interior ruang. Pemeliharaan dan perawatan yang dibutuhkan 

meliputi  pembersihan, rehabilitasi, dan renovasi bangunan. 
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Lampiran 2 : Hasil Wawancara Objek Pembanding 

No  Pertanyaan Jawaban 

I KINEFORUM 

1. 

Bagaimana sejarah hadirnya 

Kineforum? 

 

Sebagai bioskop alternatif terprogram pertama di 

Jakarta,  kineforum diadakan sebagai tanggapan terhadap 

ketiadaan bioskop non komersial di Jakarta dan kebutuhan 

pengadaan suatu ruang bagi pertukaran antar budaya dan 

gagasan melalui karya audio-visual. Kineforum adalah 

program dari Komite Film Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) 

yang dimulai di tahun 2006. Kineforum adalah ruang bioskop 

mini, tercipta atas kerjasama antara DKJ dengan UP PKJ dan 

jaringan bioskop XXI.  

2. Visi dan Misi? 
Memperluas wawasan sekaligus berpartisipasi aktif dalam 

mendukung langsung perfilman Indonesia . 

3. 
Apa latar belakang mayoritas 

pengunjung Kineforum? 

Pengunjung kineforum  biasanya berasal dari kalangan 

mahasiswa dan komunitas film. 

4. Fasilitas apa saja yang dimiliki? 

 Ruang ukuran 7 x 8 m 

 Kapasitas: 45 kursi (tertata dalam 

bentuk cinema seating) dengan 5 kursi 

tambahan 

 Layar perforasi ukuran 3 x 6 m 

 Proyektor: 

 Media putar 

 Mikrofon nirkabel: 2 buah 

 Sound system: Dolby 5.1 Digital Surround 

 AC di ruang studio 

5. 
Apa masalah yang dihadapi? 

 

Selama ini belum ada masalah teknis yang besar. Mungkin 

masalah kecil seperti penonton yang kurang disipilin seperti 

telat masuk bioskop dan membuang sampah sembarangan. 

6. 
Kegiatan apa saja yang sering 

diadakan di Kineforum? 

Setiap bulannya kineforum membuat program yang memutar 

film-film yang berbeda tema tiap bulannya. Sering juga 

diadakan diskusi dan talkshow tentang perfilman . Ada pula 

garage sale yang dapat memfasilitasi kegiatan dari komunitas 

dan penikmat film. 

7. 
Berapa harga sewa dan tiket 

menonton di kineforum? 

Harga sewa : 

 1 slot (2-3 jam): Rp 1.000.000,00 

 2 slot (3-6 jam): Rp 2.000.000,00 

 3 slot (6-9 jam): Rp 3.000.000,00 

 Overtime: Rp 350.000,00/jam 

Donasi menonton : 

 Sukarela 

 Rp 20.000,00 

 Rp 30.000,00 (tergantung film yang diputar) 



8. 

Fasilitas apa yang dibutuhkan 

atau ingin ditambahkan? 

 

Fasilitas yang dapat menyediakan ruangan diskusi secara intim. 

Dan ruang serbaguna yang dapat memfasiltasi kebutuhan 

komunitas. 

II. Kinosaurus 

1. 

Bagaimana sejarah hadirnya 

Kinosaurus? 

 

Awalnya para founder kinosurus, sekaligus penggiat film yaitu 

Muhammad Zaidy, Meiske Taurisia, Edwin, dan Adinda 

Simanjuntak ingin menghadirkan suatu tempat yang 

memberikan pilihan menonton film di jakarta yang dirasa 

membutuhkan alternatif baru pada Desember 2015maka 

dibentuk kinosaurus yang saat ini telah menjadi pilihan 

alternatif menonton selain kineforum. 

2. Visi dan Misi? 
Menyediakan variasi tontonan film bermutu baik untuk 

penonton Indonesia. 

3. 
Apa latar belakang mayoritas 

pengunjung Kinosaurus? 

Tidak ada target khusus, Kinosaurus terbuka untuk semua 

orang yang ingin menonton film di microcinema. Mayoritas 

dari kolega penggiat film founder dan juga komunitas film. 

4. Fasilitas apa saja yang dimiliki? 

 Kapasitas: 40 orang dengan 30 kursi dan sofa 

termasuk 4 bean bag 

 Layar LCD 

 Proyektor 

 Wifi 

 Mikrofon nirkabel 

 Sound system 

 AC di ruang studio 

5. 
Apa masalah yang dihadapi? 

 

Karena letak ruang pemutaran berada di sebelah coffee shop, 

saat pemutaran terdengar suara dari luar dan sedikit 

mengganggu saat menonton. 

6. 
Kegiatan apa saja yang sering 

diadakan di Kinosaurus? 

Terdapat pemutaran rutin tiap weekend dan juga terdapat 

workshop dari para professional di bidang  film. 

7. 
Berapa harga sewa dan tiket 

menonton di Kinosaurus? 

Harga sewa : 

 2 jam: Rp 1.200.000,00   

(termasuk snack dan coffee) 

 4-6 jam): Rp 2.400.000,00  

(termasuk snack dan coffee) 

 Pemutaran film : Rp 1.500.000,00 

 Overtime: Rp 600.000,00/jam 

Donasi menonton :  

 Rp 50.000,00  

Rp 35.000,00 (untuk pelajar) 

8. 

Fasilitas apa yang dibutuhkan 

atau ingin ditambahkan? 

 

Elemen akustik yang perlu diperbaiki untuk menambah 

kenyamanan menonton 

 

  



Lampiran 3 : Gambar Kerja 

 

1. Siteplan 

2. Layout Furniture KeseluruhanTerpilih Lantai 1 

3. Layout Furniture KeseluruhanTerpilih Lantai 2 

4. Layout Furniture Ruang Terpilih 1 

5. Potongan A-A’ Ruang Terpilih 1 

6. Potongan B-B’ Ruang Terpilih 1 

7. Detail Furniture 1 Ruang Terpilih 1 

8. Detail Elemen Estetis Ruang Terpilih 1 

9. Layout Furniture Ruang Terpilih 2 

10. Potongan A-A’ Ruang Terpilih 2 

11. Potongan B-B’ Ruang Terpilih 2 

12. Detail Furniture 1 Ruang Terpilih 2 

13. Detail Elemen Estetis Ruang Terpilih 2 

14. Layout Furniture Ruang Terpilih 3 

15. Potongan A-A’ Ruang Terpilih 3 

16. Potongan B-B’ Ruang Terpilih 3 

17. Detail Furniture 1 Ruang Terpilih 3 

18. Detail Elemen Estetis Ruang Terpilih 3 
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Lampiran 4 : Rencana Anggaran Biaya 

 

RUANG WORKSHOP PUSAT FILM INDEPENDEN 

 SURABAYA 

NO. ITEM PEKERJAAN SAT. QUANTITY SATUAN  HARGA 
TOTAL 

HARGA 

1 2 3 4 5  6 7 
           

I. PEKERJAAN PENDAHULUAN      5.216.544 

1 Pembersihan Lapangan  m2 125 12.678  1.584.750  

2 Pasangan Bouwplank  m 44,14 82.275  3.631.794  

II. 
PEKERJAAN MEKANIKAL 

ELEKTRIKAL 
     5.703.660 

1 Pas. Instalasi Lampu  ttk 14 300.000  4.200.000  

2 Pas. Instalasi Stop Kontak  ttk 5 246.945  1.234.725  

3 Pas. Saklar Ganda   bh 3 89.645  268.935  

III. PEKERJAAN FINISHING       412.908 

1 Acian dan finishing kolom  m2 14,7 28.089  412.908  

IV. PEKERJAAN PLAFOND       27.102.255 

1 Pas rangka plafond   m2 125 151.014  18.876.750  

2 Pas plafond gipsum   m2 125 53.856  6.732.000  

3 pas profil gipsum   m 44,1 33.834  1.493.505  

V. PEKERJAAN DINDING       20.293.242 

1 Pas dinding bata tebal 1/2 bata 1pc:4ps m2 60,45 152.483  9.217.603  

2 plesteran dinding bata 1pc:4ps +acian m2 60,45 130.968  7.917.005  

3 pengecatan dinding   m2 60,45 52.252  3.158.633  

4 pengerjaan mural   m2 60,45 100.000  6.045.000  

VI. PEKERJAAN LANTAI       53.864.479 

1 Pemasangan parket   m2 70,19 512.667  35.985.301  

2 Pemasangan vinyl   m2 7 399.930  2.799.510  

3 Pas. Rumput sintetis  m2 54,81 275.138  15.079.667  

VII. PEKERJAAN KUSEN PINTU      471.864 

1 pemasangan kusen pintu alumunium m2 1,4 130.501  182.701  

2 pemasangan  kaca 9 mm  m2 1,4 206.545  289.163  

VIII. PEKERJAAN FURNITUR       27.200.000 

1 Pengerjaan Stool 40x40x40  unit 40 500.000  20.000.000  

2 Pengerjaan Meja Lipat 60x120x72 unit 5 640.000  3.200.000  

3 Pengerjaan Rak Buku 22x120x80 unit 4 800.000  3.200.000  

4 Pengadaan Bean Bag  unit 2 400.000  800.000  

IX. PEKERJAAN LAIN-LAIN       3.433.916 

1 Pemasangan lampu TL  unit 8 151.085  1.208.680  

2 Pemasanan lampu spotlight  unit 6 138.600  831.600  

3 Pemasangan diffusser AC Central buah 4 348.409  1.393.636  

 Total 143.689.868 

 

  



RENCANA ANGGARAN BIAYA PENGERJAAN 

No Uraian Pekerjaan Total  Harga (Rp.) 

1. Pekerjaan Pendahuluan 5.216.544 

2. Pekerjaan Mekanikal Elektrikal 5.703.660 

3. Pekerjaan Finishing 412.908 

4. Pekerjaan Plafond 27.102.255 

5. Pekerjaan Dinding 20.293.242 

6. Pekerjaan Lantai 53.864.479 

7. Pekerjaan Kusen Pintu 471.864 

8. Pekerjaan Furnitur 27.200.000 

9. Pekerjaan Lain-Lain 3.433.916 

 JUMLAH 143.689.868 

 PPN (10%) 14.36.886 

 TOTAL 158.058.854 

 DIBULATKAN 158.058.000 

 

 



No

1 Pembersihan Lapangan  /M
2

Tenaga :

0,1000 Oh Pekerja Rp. 72.500,00 Rp. 7.250,00

0,0500 Oh Mandor Rp. 85.500,00 Rp. 4.275,00 Rp. 11.525,00

Jumlah Rp. 11.525,00

Over Head + Fee 10% Rp. 1.152,50

Dibulatkan Rp. 12.678,00

2 Pengukuran dan Pemasangan Bowplank  /M
1

Tenaga :

0,1000 Oh Tukang kayu Rp. 156.000,00 Rp. 15.600,00

0,0100 Oh Kepala Tukang Rp. 171.000,00 Rp. 1.710,00

0,1000 Oh Pekerja Rp. 145.000,00 Rp. 14.500,00

0,0050 Oh Mandor Rp. 171.000,00 Rp. 855,00 Rp. 32.665,00

Bahan :

0,0120 M3 Kayu 5/7 (kayu klas IV) Rp. 2.200.000,00 Rp. 26.400,00

0,0070 M3 Kayu Papan 3/20 (Kala IV) Rp. 2.200.000,00 Rp. 15.400,00

 0,0200 Kg Paku Rp. 16.500,00 Rp. 330,00 Rp. 42.130,00

Jumlah Rp. 74.795,00

Over Head + Fee 10% Rp. 7.479,50

Dibulatkan Rp. 82.275,00

3 Memasang 1 m2 dinding bata merah ukuran ( 5 x 11 x 12 ) cm tebal 1/2 bata, campuran spesi 1 pc  : 4 pp

Upah :

0,300 Pekerja Rp. 145.000,00 Rp. 43.500,00 Rp.

0,100 Tukang batu Rp. 156.000,00 Rp. 15.600,00 Rp.

0,010 Kepala Tukang Rp. 171.000,00 Rp. 1.710,00 Rp.

0,015 Mandor Rp. 171.000,00 Rp. 2.565,00 Rp. 63.375,00

Bahan :

70,000      bh Bata Merah Rp. 800,00 Rp. 56.000,00 Rp.

11,500      kg PC Rp. 1.180,00 Rp. 13.570,00 Rp.

0,043        m3 Pasir Pasang Rp. 132.000,00 Rp. 5.676,00 Rp. 75.246,00

Rp. 138.621,00

Jumlah Rp. 13.862,10

Over Head + Fee 10% Rp. 152.483,10

Dibulatkan

4 Memasang 1 m2 plesteran 1 pc : 2pp, tebal 15 mm

Upah :

0,200        Pekerja Rp. 145.000,00 Rp. 29.000,00 Rp.

0,150        Tukang batu Rp. 156.000,00 Rp. 23.400,00 Rp.

0,015        Kepala Tukang Rp. 171.000,00 Rp. 2.565,00 Rp.

0,010        Mandor Rp. 171.000,00 Rp. 1.710,00 Rp. 56.675,00

Bahan :

10,224      kg PC Rp. 1.180,00 Rp. 12.064,32 Rp.

0,020        m3 Pasir Pasang Rp. 132.000,00 Rp. 2.640,00 Rp. 14.704,32

Jumlah Rp. 71.379,32

Over Head + Fee 10% Rp. 7.137,93

Dibulatkan Rp. 78.517,25

5 Memasang 1 m2 plesteran 1 pc : 4pp, tebal 15 mm

Upah :

0,200        Pekerja Rp. 145.000,00 Rp. 29.000,00 Rp.

0,150        Tukang batu Rp. 156.000,00 Rp. 23.400,00 Rp.

0,015        Kepala Tukang Rp. 171.000,00 Rp. 2.565,00 Rp.

0,010        Mandor Rp. 171.000,00 Rp. 1.710,00 Rp. 56.675,00

Bahan :

6,240        kg PC Rp. 1.180,00 Rp. 7.363,20 Rp.

0,024        m3 Pasir Pasang Rp. 132.000,00 Rp. 3.168,00 Rp. 10.531,20

Jumlah Rp. 67.206,20

Over Head + Fee 10% Rp. 6.720,62

Dibulatkan Rp. 73.926,82

6 Memasang 1 m
2 

ACIAN

Tenaga :

0,2000 Oh Pekerja Rp. 145.000,00 Rp. 29.000,00

0,1000 Oh Tukang Batu Rp. 156.000,00 Rp. 15.600,00

0,0100 Oh Kepala Tukang Rp. 171.000,00 Rp. 1.710,00

0,0100 Oh Mandor Rp. 171.000,00 Rp. 1.710,00 Rp. 48.020,00

Bahan :

Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP)

Harga Satuan Jumlah TotalUraian
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No Harga Satuan Jumlah TotalUraian

3,2500 Kg Semen Rp. 1.180,00 Rp. 3.835,00

Jumlah Rp. 51.855,00

Over Head + Fee 10% Rp. 5.185,50

Dibulatkan Rp. 57.041,00

7 Memasang 1 m2 Rangka Hollow Plafon

Tenaga :

0,150 Oh Pekerja Rp. 145.000,00 Rp. 21.750,00

0,250 Oh Tukang Rp. 156.000,00 Rp. 39.000,00

0,025 Oh Kepala tukang Rp. 171.000,00 Rp. 4.275,00

0,010 Oh Mandor Rp. 171.000,00 Rp. 1.710,00 Rp. 66.735,00

Bahan :

3,725 m' Hollow 2x4 t.0.2mm Rp. 18.000,00 Rp. 67.050,00

6,000 Bh Baut Screw Rp. 500,00 Rp. 3.000,00 Rp.

1,000 Ls Alat bantu Rp. 500,00 500,00 70.550,00

Jumlah Rp. 137.285,00

Over Head + Fee 10% Rp. 13.728,50

Dibulatkan Rp. 151.014,00

8 Memasang 1 m2 langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm

Tenaga :

0,100 Oh Pekerja Rp. 145.000,00 Rp. 14.500,00

0,050 Oh Tukang Kayu Rp. 156.000,00 Rp. 7.800,00

0,005 Oh Kepala tukang Rp. 171.000,00 Rp. 855,00

0,005 Oh Mandor Rp. 171.000,00 Rp. 855,00 Rp. 24.010,00

Bahan :

0,364 Lbr Gypsum Board Rp. 62.500,00 Rp. 22.750,00

0,110 Kg Paku Skrup Rp. 20.000,00 Rp. 2.200,00 Rp. 24.950,00

Jumlah Rp. 48.960,00

Over Head + Fee 10% Rp. 4.896,00

Dibulatkan Rp. 53.856,00

9 Memasang 1 m’ list langit-langit  profil Gipsum

Tenaga :

0,050 Oh Pekerja Rp. 145.000,00 Rp. 7.250,00

0,050 Oh Tukang Kayu Rp. 156.000,00 Rp. 7.800,00

0,005 Oh Kepala tukang Rp. 171.000,00 Rp. 855,00

0,003 Oh Mandor Rp. 171.000,00 Rp. 513,00 Rp. 16.418,00

Bahan :

1,050 m List profil Rp. 13.500,00 Rp. 14.175,00

0,010 Kg Paku Rp. 16.500,00 Rp. 165,00 Rp. 14.340,00

Jumlah Rp. 30.758,00

Over Head + Fee 10% Rp. 3.075,80

Dibulatkan Rp. 33.834,00

10 1 m2 pengecatan tembok Dalam baru ( 1 lapis plamir, 1 lapis cat dasar, 3 lapis cat penutup )

Tenaga :

0,020 Pekerja Rp. 145.000,00 Rp. 2.900,00

0,063 Tukang  cat Rp. 156.000,00 Rp. 9.828,00

0,0063 Kepala tukang Rp. 171.000,00 Rp. 1.077,30

0,0025 Mandor Rp. 171.000,00 Rp. 427,50 Rp. 14.232,80

Bahan :

0,100 Kg Plemir Rp. 16.500,00 Rp. 1.650,00

0,100 Kg cat dasar Rp. 25.300,00 Rp. 2.530,00

0,350 Kg cat penutup Rp. 52.500,00 Rp. 18.375,00 Rp. 22.555,00

Jumlah Rp. 36.787,80

Over Head + Fee 10% Rp. 3.678,78

Dibulatkan Rp. 40.467,00

11 1 m2 pengecatan mural

Tenaga :

0,020 Pekerja Rp. 145.000,00 Rp. 2.900,00

0,063 Tukang  cat Rp. 156.000,00 Rp. 9.828,00

0,0063 Kepala tukang Rp. 171.000,00 Rp. 1.077,30

0,0025 Mandor Rp. 171.000,00 Rp. 427,50

1,0000 Jasa desain Rp. 55.000,00 Rp. 55.000,00 Rp. 69.232,80

Bahan :

0,100 Kg Plemir Rp. 16.500,00 Rp. 1.650,00

0,100 Kg cat dasar Rp. 25.300,00 Rp. 2.530,00

0,350 Kg cat penutup Rp. 52.500,00 Rp. 18.375,00 Rp. 22.555,00

Jumlah Rp. 91.787,80

Over Head + Fee 10% Rp. 9.178,78

Dibulatkan Rp. 100.000,00

12 Memasang Lantai Parket 

Tenaga :

0,7000 Oh Pekerja Rp. 145.000,00 Rp. 101.500,00

0,3500 Oh Tukang kayu Rp. 156.000,00 Rp. 54.600,00

0,0350 Oh Kepala tukang Rp. 171.000,00 Rp. 5.985,00

0,0350 Oh Mandor Rp. 171.000,00 Rp. 5.985,00 Rp. 168.070,00

Bahan :

1,0500 M2 Parket Gracewood Light Nyatoh Rp. 260.000,00 Rp. 273.000,00

0,6000 Kg Lem Rp. 20.000,00 Rp. 12.000,00
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No Harga Satuan Jumlah TotalUraian

1,3000 M2 PE Foam 3 mm Rp. 10.000,00 Rp. 13.000,00 Rp. 298.000,00

Jumlah Rp. 466.070,00

Over Head + Fee 10% Rp. 46.607,00

Dibulatkan Rp. 512.677,00

13 Memasang Lantai Vinyl

Tenaga :

0,1500 Oh Pekerja Rp. 145.000,00 Rp. 21.750,00

0,1500 Oh Tukang Rp. 156.000,00 Rp. 23.400,00

0,0150 Oh Kepala tukang Rp. 145.000,00 Rp. 2.175,00

0,0080 Oh Mandor Rp. 156.000,00 Rp. 1.248,00 Rp. 48.573,00

Bahan :

1,0500 M2 Vinyl Sheet Tajima Rp. 290.000,00 Rp. 304.500,00

0,3500 Kg Lem Vinyl Rp. 30.000,00 Rp. 10.500,00 Rp. 315.000,00

Jumlah Rp. 363.573,00

Over Head + Fee 10% Rp. 36.357,30

Dibulatkan Rp. 399.930,00

14 Memasang Lantai Rumput Sintetis

Tenaga :

0,1500 Oh Pekerja Rp. 145.000,00 Rp. 21.750,00

0,1500 Oh Tukang Rp. 156.000,00 Rp. 23.400,00

0,0150 Oh Kepala tukang Rp. 171.000,00 Rp. 2.565,00

0,0080 Oh Mandor Rp. 145.000,00 Rp. 1.160,00 Rp. 48.875,00

Bahan :

1,0500 M2 Artgrass Rp. 170.000,00 Rp. 178.500,00

0,3500 Kg Lem Fox Rp. 65.000,00 Rp. 22.750,00 Rp. 201.250,00

Jumlah Rp. 250.125,00

Over Head + Fee 10% Rp. 25.012,50

Dibulatkan Rp. 275.138,00

15 Memasang 1 m kusen pintu alluminium

Tenaga :

0,043 Oh Pekerja Rp. 145.000,00 Rp. 6.235,00

0,043 Oh Tukang  Besi / All Rp. 156.000,00 Rp. 6.708,00

0,004 Oh Kepala tukang Rp. 171.000,00 Rp. 735,30

0,002 Oh Mandor Rp. 171.000,00 Rp. 359,10 Rp. 14.037,40

Bahan :

1,100 m1 Profil kusen All 1 3/4 " x 3 " Rp. 75.000,00 Rp. 82.500,00

2,000 Bh Skrup fixer Rp. 10.000,00 Rp. 20.000,00

0,060 Tube Sealant Rp. 35.000,00 Rp. 2.100,00 Rp. 104.600,00

Jumlah Rp. 118.637,40

Over Head + Fee 10% Rp. 11.863,74

Dibulatkan Rp. 130.501,00

16 Analisa pasang kaca tebal. 9 mm/M2

Tenaga

0,015 Oh Pekerja Rp. 145.000,00 Rp. 2.175,00

0,150 Oh Tukang  Besi / All Rp. 156.000,00 Rp. 23.400,00

0,015 Oh Kepala tukang Rp. 171.000,00 Rp. 2.565,00

0,001 Oh Mandor Rp. 171.000,00 Rp. 128,25 Rp. 28.268,25

Bahan

1,100 M2 Kaca Bening  t.9 mm Rp. 145.000,00 Rp. 159.500,00 Rp. 159.500,00

Jumlah Rp. 187.768,25

Over Head + Fee 10% Rp. 18.776,83

Dibulatkan Rp. 206.545,00

17 Pemasangan diffusser AC Central

Tenaga

0,150 Oh Pekerja Rp. 145.000,00 Rp. 21.750,00

0,250 Oh Tukang  Besi / All Rp. 156.000,00 Rp. 39.000,00

0,025 Oh Kepala tukang Rp. 171.000,00 Rp. 4.275,00

0,010 Oh Mandor Rp. 171.000,00 Rp. 1.710,00 Rp. 66.735,00

Bahan

1,000 Bh Round Difusser Rp. 250.000,00 Rp. 250.000,00 Rp. 250.000,00

Jumlah Rp. 316.735,00

Over Head + Fee 10% Rp. 31.673,50

Dibulatkan Rp. 348.409,00

1. Pas. Instalasi Titik Lampu 

4,0000    m' Kabel NYM 3 x 2.5 mm
2 Rp. 14.662,50       Rp. 58.650,00               

4,0000    m' PVC Hight Impact dia. 20 mm
2 Rp. 3.400,00         Rp. 13.600,00               

4,0000    bh Coupling / Socket dia. 20 mm
2 Rp. 1.000,00         Rp. 4.000,00                 

4,0000    bh Clamp Cable dia. 20 mm
2 Rp. 1.000,00         Rp. 4.000,00                 

1,0000    bh Junction Box Rp. 5.000,00         Rp. 5.000,00                 

1,0000    ls Material / Alat Bantu Rp. 1.500,00         Rp. 1.500,00                 

Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) M & E

JUMLAH

(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
No U R A I A N

HARGA SATUAN UPAH BAHAN
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No Harga Satuan Jumlah TotalUraian

1,0000    lot Upah Pasang Rp. 70.000,00       Rp. 70.000,00

Jumlah Rp. 70.000,00            Rp. 86.750,00               Rp. 156.750,00              

Overhead 10 % Rp. 15.675,00                

Jumlah + Overhead Rp. 172.425,00              

2. Pas. Instalasi Stop Kontak

10,0000  m' Kabel NYM 3 x 2.5 mm
2 Rp. 14.662,50       Rp. 146.625,00             

10,0000  m' PVC Hight Impact dia. 20 mm
2 Rp. 3.400,00         Rp. 34.000,00               

4,0000    bh Coupling / Socket dia. 20 mm
2 Rp. 1.000,00         Rp. 4.000,00                 

5,0000    bh Clamp Cable dia. 20 mm
2 Rp. 1.000,00         Rp. 5.000,00                 

1,0000    bh Junction Box Rp. 5.000,00         Rp. 5.000,00                 

1,0000    ls Material / Alat Bantu Rp. 1.500,00         Rp. 1.500,00                 

1,0000    lot Upah Pasang Rp. 70.000,00       Rp. 70.000,00

Jumlah Rp. 70.000,00            Rp. 196.125,00             Rp. 266.125,00              

Overhead 10 % Rp. 26.612,50                

Jumlah + Overhead Rp. 292.737,50              

3. Pas. Sakelar Ganda

1,0000    unit Sakelar Ganda   by Schneider Rp. 33.440,00       Rp. 33.440,00               

1,0000    unit Inbow Dus Rp. 4.000,00         Rp. 4.000,00                 

1,0000    lot Upah Pasang Rp. 20.000,00       Rp. 20.000,00

Jumlah Rp. 20.000,00            Rp. 37.440,00               Rp. 57.440,00                

Overhead 10 % Rp. 5.744,00                  

Jumlah + Overhead Rp. 63.184,00                

4. Pas. Lampu TL

1,0000    unit Fitting  lampu TL Rp. 40.500,00       Rp. 40.500,00               

1,0000    unit Philiips LED16 W Rp. 61.850,00       Rp. 61.850,00               

1,0000    lot Upah Pasang Rp. 35.000,00       Rp. 35.000,00

Jumlah Rp. 35.000,00            Rp. 102.350,00             Rp. 137.350,00              

Overhead 10 % Rp. 13.735,00                

Jumlah + Overhead Rp. 151.085,00              

5. Pas. Lampu Spotlight

1,0000    unit Fitting Spotlight Hinolux Rp. 75.000,00       Rp. 75.000,00               

1,0000    unit Philiips LED 4 W Rp. 26.000,00       Rp. 26.000,00               

1,0000    lot Upah Pasang Rp. 25.000,00       Rp. 25.000,00

Jumlah Rp. 25.000,00            Rp. 101.000,00             Rp. 126.000,00              

Overhead 10 % Rp. 12.600,00                

Jumlah + Overhead Rp. 138.600,00              
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Lampiran 5 : Daftar Komunitas Film  

 

DAFTAR KOMUNITAS FILM DI SURABAYA DAN SEKITARNYA 2017 

No. Nama 

Komunitas 

Asal Kota  Akun Sosial Media 
Kontak 

1. Click ITS Surabaya  @ITS_Click Rif`at/Jufri 

contact line 

2. Kinne 

Komunikasi 

UPN 

Surabaya  @kinnekomunikasi Rexy 

Bagus 

contact line 

3. Sinematografi 

Untag / Graha 

Sinema 

Surabaya  @grahasinema Bagus 085749966196, 

contact line 

4. Kopi Production 

Stikosa AWS 

Surabaya  @kopi_production Bondra 

Ilham aka Iwak 

contact line 

5. Komunitas 

Penonton 

Surabaya  @komunipenonton Kembon 

Theo (085755096660) 

6. Dua Tiga 

Project 

Surabaya  @duatigaproject Andi Budrah (line 

andibudrah) 

7. Copi Film Surabaya  @copifilm_sby Thoyib 

Yudith 

(085732802134 , pin 

bbm: 5A988D31) 

8. Wong Gendeng Surabaya   Alexius Dwi Saputra 

(pin bbm: 5F024274) 

9. Psychofest 

Unair 

Surabaya  @psychofest Zelina 

Patrice Janet 

10. Mafias Surabaya  @mafiassurabaya Aji (line ada, tanya ke 

mas Aldino) 

(085649258793) Line: 

bayukris 

11. Independen 

Film Surabaya 

Surabaya  @infis_sby Fauzan  

Biba (085730933317) 

12. GSM 

Production 

Surabaya  @gsm_production Reva (line 

reva_gsmproduction 

085745000109) 

13. The People 

Film 

Surabaya   Raka 

contact line 

14. Semut PENS Surabaya   Lutfi 

contact line 

15. Psyniman 

Ubaya 

Surabaya   Rafif 

contact line 

16. Film Muda  Surabaya    

17. LR Production Surabaya   Abdul Razzaq (Abu) 



 

  

Contact line 

18. Invienity IAIN 

Sunan Ampel 

Surabaya    

19. Koffi Unesa Surabaya    

20. Studio 6 Surabaya    

21. Ekskul Sinema 

SMA Khadijah 

Surabaya   Dea, Tiyas 

Contact line 

22. Ekskul 

SCREAM SMA 

6 

Surabaya   Dhila 

Contact line 

23. Eskul Film 

SMK Dr. 

Soetomo 

Surabaya    

24. Multimedia 

SMK 1 

Surabaya    

25. Gambar Gerak Surabaya    

26. Semut Hitam Surabaya    

27. Sinema 

Pensiunan 

Surabaya    

28. Psycofest Surabaya    

29. Pooreque Squad Surabaya    

30. Sinema UNAIR Surabaya    

31. Gresik Movie Gresik  @gresikmovie Afiif 

Contact line 

32. Mufis Sidoarjo    

33. Kine Klub 

UMM 

Malang  @kineklubumm Yuli (Line: 

yuliklestari , 

081937992492) 

Fania 

(087853005583) 

34. Societo UB Malang  @societoUB Shendy 

Contact line 

35. Nol Derajat 

Film UB 

Malang  @nol_derajat Jamal 

(085731708848) 

Zumar 

36 All Cinema 

Education UM 

Malang   Afiq (085358860519) 



DAFTAR KOMUNITAS SELAIN SURABAYA DAN SEKITARNYA 

No

. 

Nama Komunitas Asal Kota Akun Sosial Media Kontak 

1. Kine Klub FISIP 

UNS 

Solo @kineunssolo Dea 

Bebek 

Faradiba 

Contact line 

2. Kamisinema ISI 

Jogja 

Jogja @kamisinema Gading Sandro 

(085748399082 , 

pin bbm 

754BA1A0) 

3. Yuk Nonton Jogja @yuknonton_ Reza Fahri  

Contact line 

4. Fiagra FT UGM Jogja  Ari  

Contact line 

5. Canopus USM  Semarang  Diah Siddhi 

Contact line  

6. Kronik Filmedia 

Undip 

Semarang  Revi 

Elisabeth 

Takdir  

Contact line 

7. CC Fikom Unpad Bandung Ccfikomunpad.org e-

mail: 

ccfikomunpad@gmail.

com 

Qinthara 

Fisti  

Contact line 

8. LFM ITB Bandung @LFMITB Wilona Olga 

Obe  

Contact line 

9. Bahasinema Bandung @bahasinema Kantya 

Iyus  

Contact line 

10. Sinematografi UI Depok @sinematografiUI Caren  

Contact line 

11. Sinema Sabtu IKJ Jakarta  Muthi`ah  

Contact line 

12. Infoscreening Jakarta @infoscreening Panji Mukadis 

Contact line  

13. Kine Klub UMT / 

Forum Cinema 

Benteng 

Tangerang  Fajar Dado  

pin bbm 560C71D4 

14. Koper Film Unej Jember @komunitaskoper Agung  

pin bbm 573FBCC6 

15. Himafisi Unej Jember  Ade Nungma  



pin Fgsbbm 

5D47A04C 

16. Avikom UPN 

Jogja 

Jogja  Raden Sutejo  

Contact line 

17. Jogja Film 

Academy 

Jogja  Yulia Hesti  

Contact line 

18. Ruang Film 

Semarang 

Semarang  Yulia Hesti 

Contact line  

19. Ruang Film 

Bandung 

Bandung  Elma  

Contact line 

20. Avi Pictures Bandung  Ridho  

Contact line 

21. Mawar Putih 

Pictures 

Bandung  Roufy Nasution  

Contact line 

22. Forum Film 

MMTC 

Jogja   

23. Mindset Pictures Pekanbaru  Sania 

(082285368166) 

24. Aceh Film 

Dokumenter 

Aceh  Shandy 

Contact line 

25. PCC Banjarmasin Banjarmasin Youtube: PCC 

Banjarmasin 

Enal 

(081952876654) , 

Adit 

(082255024278) 

26. Kota Sinema Bandung kotasinema@gmail.co

m 

 

27. Rumah Film 

Independent 

Medan rufiindonesia.wordpres

s.com 

Afiq 

(085358860519) 

28. Filmmaker ISI 

Solo 

Solo  Oviana  Contact line 

29. Fisabilillah 

Production 

Medan Twitter: 

@fisproduction ig: 

fisabilillah.id 

Bbm C003714B4 

30. Layar Kemisan Jember @layarkemisan e-mail: 

layarkemisan@gmail.c

om layarkemisan.com 

Whatss app: 

08990507962 

31. Club Lobi Pilm  clpindiefestival@gmail

.com 

Line @jps3292i 

32. Buttonijo Films   Suryo Wiyogo 

Ricas CWU  

Contact line 

33. Viddsee Jakarta  Dimas Djayasrana 

Contact line 

34. Kopfi Semarang Semarang @kopfi_semarang e-

mail: 

kopfi.semarang@gmail

.com kopfi.id 

Line: @tbo7654h 

35. MFM 

Tanjungpinang 

Tanjungpinang mfmtanjungpinang@g

mail.com 

082285105964 / 

082391400020 

mailto:kotasinema@gmail.com
mailto:kotasinema@gmail.com
mailto:layarkemisan@gmail.com
mailto:layarkemisan@gmail.com
mailto:clpindiefestival@gmail.com
mailto:clpindiefestival@gmail.com
mailto:kopfi.semarang@gmail.com
mailto:kopfi.semarang@gmail.com
mailto:mfmtanjungpinang@gmail.com
mailto:mfmtanjungpinang@gmail.com


 

 

36. JCM Kine Klub 

UINSK 

Jogja www.jcmkineklub.com 

@jcmkineklub 

jcmkineklub@gmail.co

m 

085643314136 

37. Finger Kine Klub Salatiga @FingerKineKlub_ 

finger.kine.klub@stude

nt.uksw.edu 

 

38. Satu Lensa Bandung satulensamovie@gmail

.com 

 

39. Tumpah Films Bandung Tumpahfilms 

www.tumpahfilms.com 

 

http://www.jcmkineklub.com/
mailto:jcmkineklub@gmail.com
mailto:jcmkineklub@gmail.com
mailto:finger.kine.klub@student.uksw.edu
mailto:finger.kine.klub@student.uksw.edu
mailto:satulensamovie@gmail.com
mailto:satulensamovie@gmail.com

