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LAMPIRAN 

 

• Lampiran A. 

Hasil Kuisioner untuk anak muda kreatif, komunitas seni mendapat respon 

dari 10 orang responden.  

1. Mengenai seni yang sedang berkembang di Semarang para 

responden menjawab bahwa mereka mengetahui tentang seni yang 

ada di Semarang 

2. Mengenai bagaimana perkembangan seni tersebut terdapat beberapa 

jawaban. Sebagian besar menjawab bahwa perkembangannya sudah 

bagus tetapi belum terekspose dengan baik pada masyarakat. Tetapi 

ada satu jawaban dari responden yang menyebutkan bahwa 

Semarang latah. Seperti kata Bagus dari Komunitas GrobakHysteria, 

beliau mengatakan bahwa seni di semarang  masih latah, harus 

melihat seni yang sedang trend di kota – kota besar lain seperti Jogja 

dan Bandung lalu mengikuti seni yang sedang digandrungi saat itu. 

3. Mengenai antusiasme masyarakat mengenai acara seni yang ada di 

Semarang dari pandangan para responden yaitu kurangnya 

antusiasme dari masyarakat itu sendiri, masih banyak masyarakat 

yang belum memahami mengenai seni, banyak juga yang datang 

hanya untuk “hunting foto”, dan juga ada yang datang hanya sekedar 

datang tetapi tidak mengerti makna dari acara seni tersebut diadakan. 

Pada tanggal 3 Februari 2016 ada acara seni yang diadakan oleh 

komunitas OrArt Oret “Art Jamming” yang diadakan di Mall Paragon. 

Pada saat saya hadir disana kurang banyak masyarakat yang tertarik 
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untuk memasuki kawasan acara ini, selain tempatnya yang dipojok dari 

lantai 3 Mall Paragon juga kurangnya publikasi. Saat di acara tersebut 

ada beberapa responden yang dapat diwawancarai. Saat ditanya “apa 

yang membuat anda tertarik untuk masuk ke acara ini?” responden 

pertama menjawab karena penasaran di depan ada ramai – ramai dan 

banyak lampu (karena sedang ada NOBAR (nongkrong gambar) lalu 

masuk ke dalam dan berkeliling melihat – lihat serta ada waktu luang 

untuk menunggu. Dan responden kedua menjawab karena bagus 

untuk foto – foto melihat – lihat ada apa saja di dalam ini. 

4. Mengenai acara seni yang ada di Semarang menurut sebagian besar 

responden sudah cukup bagus juga sudah mulai berkemban, tetapi 

acara kurang terekspose sehingga sepi. Dan juga menurut salah satu 

responden kurang variatif dan inovatif. 

5. Mengenai tempat yang digunakan untuk acara seni di Semarang 

menurut para responden masih kurangnya tempat yang cocok untuk 

mengadakan acara seni dan juga biaya yang lumayan mahal untuk 

menyewa tempat tersebut. 

6. Mengenai pengetahuan responden mengenai Selasar Sunaryo 

ArtSpace dan LawangWangi Creative Space dari 10 responden 6 

orang mengetahui mengenai tempat tersebut. 

7. Mengenai pembuatan sebuah ArtSpace seperti Selasar Sunaryo 

ArtSpace maupun LawangWangi Creative Space di Semarang 

sebagian besar setuju dengan pembuatan ArtSpace tersebut tetapi 

ArtSpace diharapkan dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan para 

seniman, anak muda kreatif dan komunitas seni di Semarang. 
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• Lampiran B. 

Hasil Kuisioner untuk masyarakat awam di Semarang mendapat respon 

dari 50 orang responden.  

1. Mengenai pengertian dari seni. Dari 50 responden 19 orang 

mempunyai jawaban yang mendekati dari pengertian seni yang 

sebenarnya. 

2. Mengenai sejarah seni di Semarang. Dari 50 responden 35 orang 

menjawab tidak dan 15 lainnya menjawab tahu. 

3. Mengenai seni yang sedang berkembang di Semarang. Dari 50 

responden 19 orang mengetahui dan 31 lainnya tidak. 

4. Mengenai apakah responden suka datang ke acara seni. Dari 50 

responden 31 orang menjawab ya dan 19 orang menjawab tidak. 

5. Mengenai kegiatan yang dilakukan saat datang ke acara seni. Dari 50 

responden 25 orang menjawab untuk menikmati karya, 15 orang 

menjawab untuk hunting foto, 5 orang menjawab untuk menemani 

teman sedang melihat karya dan 5 orang menjawab lain – lain. 

6. Mengenai ketertarikan untuk datang ke acara seni dari 50 responden 

25 orang menjawab penasaran dengan apa yang dipamerkan dalam 

acara seni tersebut, 11 orang menjawab menyukai seni, 5 orang 

menjawab tertarik mempelajari seni, 5 orang menjawab mengisi waktu 

luang, 3 orang menjawab lain – lain, 1 orang menjawab karena 

pameran teman, 1 orang menjawab hunting foto. 

7. Mengenai acara seni yang pernah diadakan di Semarang dari 50 

responden 35 orang menjawab tau acara tersebut dan 15 orang 

menjawab tidak. 
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8. Mengenai kunjungan responden ke acara seni yang pernah diadakan 

di Semarang dari 50 responden 30 orang menjawab pernah dan 20 

orang menjawab tidak. 

9. Mengenai ketertarikan untuk datang ke beberapa acara seni yang 

pernah diadakan di Semarang, sebagian besar responden menjawab 

karena penasaran dengan isi acara tersebut maupun pameran, ada 

yang ingin menambah wawasan, maupun karena acara fakultas. 

10. Mengenai acara seni yang pernah diadakan di Semarang, sebagian 

besar menjawab cukup baik dan perlu publikasi yang gencar agar 

masyarakat tau ada acara tersebut, tetapi beberapa juga menyebutkan 

bahwa acara masih kurang menarik, butuh inovasi, dan juga kurang 

berkembang. 

11. Mengenai galeri seni yang paling sering dikunjungi, dari 50 responden 

34 orang sering mengunjungi Semarang Art Gallery, 8 orang sering 

mengunjungi Taman Budaya Raden Saleh, 5 orang menjawab lain – 

lain, 2 orang sering mengunjungi Sobokartti, dan 1 orang mengunjungi 

OrArt Oret ArtSpace. Masih terdapat beberapa galeri lain seperti Galeri 

Merak, Klub Merby, dan beberapa galeri kecil lain serta sebuah 

gedung yang direncanakan dapat menampung kesenian dan menjadi 

pusat kesenian di Jawa Tengah yang karena lokasinya jauh bangunan 

tersebut sempat terbengkalai tidak terawat yaitu Gedung Kesenian 

Jawa Tengah yang sedang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi 

dengan bantuan DeKaSe (Dewan Kesenian Semarang). 

12. Mengenai galeri yang pernah dikunjungi dari 50 responden sebagian 

besar mengatakan bagus tetapi kurang adanya fasilitas yang 
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mendukung sehingga membuat bosan, kurang mengangkat budaya 

semarang, kurang terdapat publikasi untuk galeri tersebut, kurang 

lahan parkir, pencapaian yang kurang mudah untuk diakses, kurang 

terdapat daya tarik. 

13. Mengenai pengetahuan responden pada bangunan Selasar Sunaryo 

ArtSpace dan LawangWangi Creative Space. Dari 50 responden 30 

orang tahu dan 20 orang tidak tahu. 

14. Mengenai pengetahuan responden pada bangunan Selasar Sunaryo 

ArtSpace dan LawangWangi Creative Space. Dari 50 responden 30 

orang tahu dan 20 orang tidak tahu. 

15. Mengenai kunjungan ke bangunan Selasar Sunaryo ArtSpace dan 

LawangWangi Creative Space. Dari 50 responden 31 orang tidak 

pernah dan 19 orang pernah mengunjungi. 

16. Mengenai bangunan Selasar Sunaryo ArtSpace dan LawangWangi 

Creative Space. 19 orang yang pernah mengunjungi mengatakan 

bahwa kedua bangunan itu harus dikunjungi bila berlibur ke Bandung, 

tempat yang nyaman, penataan yang bagus, terdapat view yang dapat 

dinikmati, dan nyaman. 

17. Mengenai perencanaan bangunan ArtSpace di Semarang. Para 

responden setuju dan bangunan harus terkonsep dan menarik, fasilitas 

memadai, lokasi yang strategis, nyaman, terdapat view, tata ruang 

yang unik, mencerminkan budaya lokal, dapat membuat masyarakat 

Semarang lebih peka dan mengerti mengenai seni. 
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• Lampiran C. 

Komunitas seni yang ada di semarang

1. Karamba Art Movement 

2. GrobakHysteria 

3. OrArt Oret 

4. OASE (oude Stad Art and 

Culture Semarang) 

5. Ayolah Ngapaint 

6. Volume 

7. ArsiSketur 

8. Cacing Terbang 

9. WPAP Semarang 

10. Indonesia’s Sketcher 

11. Komunitas Raden Saleh 

12. K to K Project 

13. Deviantart semarang 

14. Mata Semarang 

Photography Club 

15. Komunitas Fotografer 

Semarang 

16. Semarang Female 

Photographer 

17. Becak Mabur 

18. Lopen (komunitas pecinta 

sejarah) 

19. Byar Creative Industry 

20. Stand Up Semarang 

21. Komunitas Socmed 

Semarang 

22. Jazz Ngisoringin 

23. Wayang Tenda Nandang 

Wuyung 

24. Performance Art Teater 

Beta 

25. Komunitas Lumpia Musik 

26. Komunitas Kandang 

Gunung 

27. Wayang Sobokartti 
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• Lampiran D. 

Galeri Seni yang ada di Semarang 

1. Semarang Contemporary Art Gallery 

2. Taman Budaya Raden Saleh (TBRS) 

3. OrArt Oret ArtSpace 

4. CB31 ArtSpace 

5. Galeri Merak 

6. Klub Merby 

7. Reivan Art Gallery
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• Lampiran F. 

Studi Kegiatan Pelaku 

1. Kolektor Seni 

Kegiatan kolektor adalah melihat – lihat pameran yang sedang 

berlangsung serta mengikuti pelelangan karya seni dan juga para 

kolektor dapat bersantai menikmati kawasan ArtSpace sambil 

menikmati pemandangan. 

2. Seniman (Visual Art) 

Kegiatan seniman selain sebagai peserta pameran karya seni di 

ArtSpace, seniman juga akan melihat – lihat pameran yang sedang 

ikut dipamerkan, mengikuti saat kegiatan pelelangan karya 

berlangsung, menjadi narasumber seminar maupun mengikuti 

seminar, mengajar di kelas workshop khusus, menikmati 

pemandangan di kafe. Untuk pameran seniman ternama di ruang 

pamer utama dan untuk seniman muda (newbie) di ruang pamer 

sekunder. 

3. Seniman (Audio Art dan Audio Visual Art) 

Kegiatan seniman selain melakukan pertunjukkan di ArtSpace, 

seniman juga akan melihat – lihat pameran yang sedang dipamerkan, 

menjadi narasumber seminar maupun mengikuti seminar, menikmati 

pemandangan di kafe. 
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4. Seniman (Audio Art dan Audio Visual Art) 

Kegiatan seniman selain melakukan pertunjukkan di ArtSpace, 

seniman juga akan melihat – lihat pameran yang sedang dipamerkan, 

menjadi narasumber seminar maupun mengikuti seminar, menikmati 

pemandangan. 

5. Komunitas Seni 

Kegiatan komunitas seni selain melihat – lihat pameran seniman 

ternama yang sedang berlangsung di ArtSpace, juga menjadi peserta 

pameran serta melakukan pertunjukan, mereka juga dapat menikmati 

seminar maupun mengisi seminar dan diskusi yang ada serta 

menikmati pemndangan. 

6. Anak Muda Kreatif 

Kegiatan anak muda kreatif adalah selain mengatur dan 

mempersiapkan acara seni di ruang pamer sekunder juga taman seni 

serta amphitheater (jika dibutuhkan) yang akan berlangsung, mereka 

dapat menikmati pameran dari seniman ternama yang sedang 

berlangsung, dapat juga menikmati makanan di kafe serta membuat 

acara seminar dan diskusi. 

7. Pengunjung umum 

Kegiatan pengunjung umum yaitu menikmati pameran yang sedang 

berlangsung, menikmati pertunjukkan seni, mengikuti seminar dan 

diskusi, mengikuti workshop, bersantai di kafe dan lain sebagainya. 
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• Lampiran G. 

Studi Program Kegiatan dan Kapasitas 

Program Kegiatan 

8. Pameran Permanen 

Pameran ini mengangkat tentang sejarah seni di Kota Semarang. 

Pameran ini berada di ruang pamer permanen. Pameran ini bersifat 

tetap / selamanya. Fungsi dari pameran permanen untuk membuat 

masyarakat semarang maupun wisatawan lebih mengerti bagaimana 

sejarah perkembangan seni maupun budaya yang ada di kota 

Semarang. Karya seni di dalam ruang ini adalah koleksi milik pribadi 

maupun koleksi yang dititipkan milik perorangan maupun milik 

pemerintah. Karya seni dapat berupa 2 dimensi (lukisan, foto) dan juga 

3 dimensi (patung) 

9. Pameran Utama 

Pameran ini adalah pameran untuk karya seni dari seniman terkenal 

maupun karya dari pemilik. Pameran ini berada di ruang pamer utama. 

Pameran ini berada di ruang pamer utama. Fungsi dari pameran 

utama untuk memamerkan karya seni seniman terkenal maupun 

pemilik. Jangka waktu untuk karya seni yang ada di ruang ini adalah 3 

– 4 minggu setiap 2 bulan. Dan 4 minggu lain, 2 minggu digunakan 

untuk layout karya dan 2 minggu untuk maintenance ruang. Jangka 

waktu penampilan karya seni bisa lebih lama tergantung dari pameran 

selanjutnya dan dari minat pengunjung. Karya seni dapat berupa 2 

dimensi (lukisan, foto, grafis) dan 3 dimensi (patung, instalasi) 
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10. Pameran Sekunder 

Pameran ini adalah pameran untuk karya seni dari seniman yang 

belum terkenal, anak muda kreatif dan komunitas seni semarang. 

Pameran ini berada di ruang pamer sekunder. Fungsi dari pameran 

sekunder untuk memberi wadah para seniman yang belum terkenal, 

anak muda kreatif dan komunitas seni untuk memamerkan karyanya 

serta menunjukan eksistensinya. Jangka waktu untuk karya seni yang 

ada di ruang ini adalah 2 – 3 minggu setiap 1 bulan. Dan 1 minggu 

lain, 4 hari digunakan untuk layout karya dan 3 hari untuk maintenance 

ruang. Jangka waktu penampilan karya seni bisa lebih lama tergantung 

dari pameran selanjutnya dan dari minat pengunjung. Karya seni dapat 

berupa 2 dimensi (lukisan, foto, grafis) dan 3 dimensi (patung, 

instalasi) 

11. Acara seni 

Acara seni adalah kerjasama dengan anak muda kreatif (mahasiswa 

dan anak muda kreatif yang aktif di kegiatan seni). Acara ini berada di 

ruang pamer sekunder, taman seni dan amphiteater. Fungsi dari acara 

seni ini untuk memberi wadah para anak muda kreatif membuat 

pameran seni di tempat yang berbeda dari tempat biasanya yang 

digunakan untuk acara seni tersebut. Acara seni ini biasanya adalah 

gabungan dari pameran seni, konser musik serta stand makanan dan 

minuman. Jangka waktu untuk acara ini biasanya 1 – 2 hari. Dalam 

dua bulan sekali terdapat 1 acara seni. Untuk kerjasama ini dikenakan 

biaya penyewaan tempat sekaligus peminjaman alat dengan harga 
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yang disesuaikan dengan budget dari mahasiswa. Karya seni yang 

dipamerkan dapat berupa 2 dimensi (lukisan, foto, grafis) dan 3 

dimensi (patung, instalasi) 

12. Pertunjukkan Musik, Tari dan Pembacaan Puisi 

Pertunjukkan ini berada di Amphiteater dan Ruang Serbaguna. Fungsi 

dari pertunjukkan ini untuk memberi wadah seniman, anak muda 

kreatif dan komunitas seni menujukkan eksistensinya. Pertunjukkan ini 

biasanya bekerjasama dengan komunitas seni untuk melakukan acara 

ini. Jangka waktunya dalam 2 minggu terdapat 1 hari sekali untuk 

pertunjukkan. Untuk event tertentu akan dikenakan biaya untuk para 

pengunjung yang menonton acara ini. 

13. Seminar 

Seminar ini diadakan di ruang serbaguna. Fungsi dari seminar adalah 

memberi pengetahuan pada para penggiat seni maupun masyarakat 

yang berminat mengenai seni dari seorang maupun beberapa 

narasumber (seniman terkenal). Seminar ini biasanya bekerjasama 

dengan para seniman dan penyelenggara. Seminar ini diadakan pada 

event tertentu dan akan dikenakan biaya untuk para pengunjung yang 

mengikuti seminar. Seminar ini bekerja sama dengan para seniman 

terkenal yang sedang mengadakan pameran. 

14. Diskusi 

Diskusi bisa berada di Amphiteater, Ruang Serbaguna, Taman Seni, 

Kafe, Ruang Pamer. Fungsi dari diskusi untuk bertukar pikiran 
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mengenai seni antara seniman terkenal dengan para pelaku seni.  

15. Workshop 

Workshop terbagi menjadi dua yaitu workshop khusus dan workshop 

umum. Workshop khusus ini diadakan di ruang serbaguna dan ruang 

workshop. Fungsi dari workshop khusus adalah dapat berkegiatan seni 

dengan seniman terkenal. Workshop khusus ini biasanya bekerjasama 

dengan para seniman pada saat seniman tersebut juga sedang 

mengadakan pameran di ArtSpace. Untuk workshop umum digunakan 

untuk mengajak para masyarakat awam yang ingin belajar melukis 

maupun membuat patung. Yang dapat mengikuti workshop umum ini 

dapat berbagai kalangan. Terdapat 3 kelas dalam 1 minggu, kelas 

pertama adalah anak – anak dari umur 4 - 12 th, kelas kedua adalah 

remaja 13 – 21th dan kelas ketiga adalah > 22 th. Pada workshop 

umum akan dibimbing oleh kurator pelaksana ArtSpace. Yang akan 

dilakukan pada workshop umum adalah mempelajari bagaimana cara 

melukis maupun membuat patung.workshop ini diadakan 3 kali dalam 

seminggu (pada minggu pertama pertemuan mempelajari melukis dan 

minggu berikutnya mempelajari membuat patung). Untuk kegiatan 

workhosp khusus dan workshop umum ini peserta akan dikenai biaya. 

16. Lelang Karya 

Lelang karya adalah kegiatan untuk menjual karya seni dari para 

seniman terkenal dan seniman muda. Kegiatan ini dilakukan di ruang 

serbaguna. Kegiatan ini dilakukan 1 hari sebelum pembukaan pertama 

pameran. Lelang karya selain untuk karya seniman terkenal lelang ini 
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juga digunakan untuk ajang memperkenalkan karya para seniman 

belum terkenal agar para kolektor mengetahui eksistensinya sebagai 

pelaku seni. 

Program Ruang dan Kapasitas Ruang 

1. Ruang Pamer Permanen 

Ruangan yang berisi pameran permanen mengenai sejarah seni yang 

berkembang di kota Semarang. Kapasitas pada ruang ini 100 – 200 

orang. Karya seni dapat berupa 2 dimensi (lukisan, foto) dan juga 3 

dimensi (patung) 

2. Ruang Pamer Utama 

Ruangan yang berisi pameran dari karya seni para seniman terkenal 

dan juga karya seni pemilik. Kapasitas pada ruang ini 100 – 200 orang. 

Karya seni dapat berupa 2 dimensi (lukisan, foto, grafis) dan 3 dimensi 

(patung, instalasi) 

3. Ruang Pamer Sekunder 

Ruangan yang berisi pameran dari karya seni seniman belum terkenal, 

anak muda kreatif dan komunitas seni. Kapasitas pada ruang ini 100 – 

300 orang. Karya seni dapat berupa 2 dimensi (lukisan, foto, grafis) 

dan 3 dimensi (patung, instalasi) 

4. Taman Seni 

Taman hijau yang berisi berberapa koleksi patung dari pemilik. 

Kapasitas pada taman ini 300 orang. 
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5. Amphiteater 

Tempat yang digunakan untuk pertunjukkan musik, tari dan juga 

pembacaan puisi dapat juga dijadikan sebagai tempat diskusi maupun 

seminar. Kapasitas pada ruang ini 450 orang. 

6. Ruang Serba Guna 

Tempat yang digunakan untuk pertunjukkan tari dan juga tempat 

seminar dan diskusi serta workshop dan sebagai tempat pelelangan 

karya. Kapasitas pada ruang ini 200 orang. 

7. Ruang Workshop 

Ruang yang digunakan untuk mengikuti workshop dengan seniman. 

Kapasitas pada ruang ini 15 - 20 orang. 

8. Kantor Pengelola 

Bangunan pengelola ArtSpace 

9. Kafe 

Tempat yang digunakan untuk makan dan minum selain itu untuk 

menikmati pemandangan, bersantai dengan kerabat, berdiskusi 

mengenai seni, dan lain sebagainya. Kapasitas pada ruang ini 100 

orang. 

10. Toko Souvenir 

Menjual berbagai macam produk lokal, buku, katalog seni, dan lain 
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sebagainya. Kapasitas pada ruang ini 20 orang. 

11. Perpustakaan 

Ruangan yag digunakan untuk menyimpan berbagai macam buku 

yang berhubungan dengan ArtSpace buku mengenai seni, jurnal yang 

membahas ArtSpace, katalog foto dan lain sebagainya. Pengunjung 

juga dapat melihat berbagai macama koleksi buku tersebut. Kapasitas 

pada ruang ini 15 - 20 orang. 

12. Ruang Perawatan Koleksi 

Ruangan yang digunakan untuk merawat berbagai koleksi yang ada di 

ArtSpace, 

13. Ruang Transit 

Ruangan yang digunakan untuk tempat peristirahatan pelaku seni 

yang mengadakan pameran maupun seminar dan workshop, para 

panitia acara seni. Kapasitas pada ruang ini 5 – 20 orang. 

14. Gudang Penyimpanan Karya 

Ruang penyimpanan karya sesudah maupun sebelum karya seni 

tersebut dipamerkan. 

15. Ruang Perawatan Karya 

Ruang perawatan karya yang dipamerkan di ArtSpace, 


