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BAB I 

PENDAHULUAN 

GALERI DAN STUDIO SENI LUKIS DI SEMARANG 

       

1.1 Latar Belakang Projek 

Ditengah perkembangan teknologi komputer yang semakin 

pesat, masyarakat dihadirkan dengan beragam tools dan aplikasi 

digital yang memberikan mereka rasa puas tersendiri dan juga 

tuntutan dalam menghasilkan suatu karya seni kepada dunia. 

Sehingga, dalam berproses dan tanpa disadari mereka jadi terjebak 

didalamnya dan tidak lagi memperhatikan berbagai macam hal 

termasuk potensi yang sebenarnya kita miliki. Hal ini membuat 

remaja dan generasi muda menjadi larut serta lupa bahwa 

sebenarnya kita memiliki kemampuan yang luar biasa dengan 

adanya talenta tangan dalam menghasilkan suatu karya. Yang mana 

sangat disayangkan, karena Indonesia merupakan bangsa yang 

kaya akan ketrampilan (potensi diri) dan kreativitasnya dalam 

menghasilkan karya seni tanpa menggunakan teknologi komputer. 

Adanya sebuah Galeri dan Studio Seni lukis di Semarang 

menjadi penting ditengah maraknya teknologi komputer rise ini, 

dimana banyak generasi muda yang terjebak dengannya. Sehingga 

berbagai karya seni yang dihasilkan hanya sebatas printing, copy & 

paste, dan maraknya plagiarisme yang mana apapun bisa divisual 

kan dengan komputer. Hal tersebut tanpa disadari membuat mereka 
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melupakan talenta tangan yang sebenarnya kita miliki untuk 

menghasilkan suatu karya seni, bukan bergantung pada teknologi 

komputer. Galeri tersebut akan berperan sebagai wadah seni yang 

menampilkan karya lukis yang dihasilkan dari ketrampilan (potensi) 

tangan tiap individu.  

Hal ini sekaligus menunjukan kepada masyarakat bahwa kita 

sebagai individu memiliki talenta dan ketrampilan luar biasa dalam 

diri, sehingga bisa menghasilkan karya yang tidak kalah dengan 

kemajuan teknologi komputer. Studio Seni berperan sebagai wadah 

edukasi yang difungsikan  mendidik dan mengajar para seniman 

muda dan masyarakat luas yang ingin memperdalam ketrampilan 

menggambar sesuai dengan gaya (style) atau karakter dari masing-

masing individu.  

1.2 Strategi / pendekatan Perancangan 

Perancangan proyek menerapkan konsep perancangan 

pendekatan yang baru, karena pada bangunan Galeri Seni yang 

sudah ada umumnya masih berdiri sendiri dan belum ada yang 

dipadukan langsung dengan fungsi studio / ruang kelas mengajar, 

Umumnya Galeri hanya berfungsi sebatas galeri saja, bukan fungsi 

lain. Diperlukan adanya Galeri dan Studio Seni sebagai wadah 

menampilkan karya tangan dan juga tempat untuk mendidik para 

seniman muda. 
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1.3 Kekhasan Projek 

Konsep perancangan pada bangunan ini yaitu menerapkan 

Arsitektur Organik yang memiliki arti bangunan memiliki gaya desain 

yang menyatu dengan alam di sekitar nya. Gaya Arsitektural ini 

diperkenalkan oleh arsitek Frank llyod Wright, dimana desain tetap 

memperhatikan keadaan sekitar agar bangunan yang dihasilkan 

memiliki bentuk yang selaras dan  menyatu dengan lingkungan. 

 

1.4 Alasan dan Motivasi Memilih Projek 

1.4.1 Ketertarikan ( Interest ) 

Secara umum ingin menciptakan suatu tempat yang 

menjadi wadah melukis sebagai sarana berkomunikasi jiwa 

seniman, dan galeri yang berperan sebagai bentuk kemajuan 

bidang seni (Art) serta tidak bergantung pada teknologi dan 

gadget dalam kesehariannya. Tempat seni ini akan 

mengutamakan ketrampilan individu dan kreativitas tangan 

sebagai media untuk menyampaikan suatu karya. Selain sebagai 

wadah memamerkan, juga sebagai tempat untuk memperdalam 

ketrampilan melukis, yang mana mendidik remaja dan generasi 

muda untuk mengasah ketrampilan tangan mereka dalam 

berkarya sejak dini 

1.4.2 Kepentingan Mendesak ( Urgency )  

Terjebak dalam kemajuan teknologi komputer dalam 

menghasilkan suatu karya, menyebabkan masyarakat hanya 
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mampu menggunakan media tangan mereka untuk 

mengoperasikan gadget saja. Sehingga mereka menjadi lupa 

bahwa sebenarnya kita memiliki talenta tangan yang mampu 

menghasilkan karya lebih baik bila mampu mengasah 

ketrampilan tersebut.  Hal ini tentu akan berdampak buruk pada 

generasi muda bila terus menerus larut didalam nya. Karena 

sesungguh nya bangsa kita merupakan tempat yang kaya akan 

ketrampilan dan kreativitas nya dalam menghasilkan suatu karya 

seni, bukan berdasarkan aplikasi (tools) didalam komputer.  

Galeri dan Studio Lukis di Semarang sebagai wadah yang 

menduniakan ketrampilan dan talenta kreatif individu dalam 

berkesenian seni lukis. Agar nantinya, nilai Seni dan Budaya 

bangsa Indonesia tidak mati karena kehabisan ide atau 

hilangnya jiwa karena tergerus arus modernisasi teknologi. 

Selain itu, untuk melahirkan generasi kreatif yang tidak terjebak 

dengan kemajuan teknologi, diperlukan adanya suatu tempat 

yang mampu mencerdaskan pola pikir individu melalui bidang 

kesenian dan kreativitas dengan mengasah ketrampilan tangan 

sebagai alat utamanya. Agar nantinya masyarakat indonesia 

kaya dengan individu kreatif yang tidak melihat tangan sebagai 

media untuk mengoperasikan gadget, namun untuk 

menghasilkan suatu karya. Sehingga Indonesia akan kembali 

sebagai negara yang kuat akan tradisi dan budayanya dalam 

bidang kesenian.  
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1.4.3 Kebutuhan ( Need) 

Untuk menyadarkan masyarakat luas agar tidak larut 

dalam kemajuan teknologi komputer sebagai media untuk 

berkarya, dibutuhkan Galeri dan Studio Seni yang menghasilkan 

karya lukis melalui tangan, apapun medianya. Galeri dan Studio 

ini ingin menyampaikan makna bahwa nilai tangan dari kesenian 

(art) tersebut mampu mampu menyaingi karya - karya yang 

dihasilkan dengan teknologi komputer. Keberadaan kompleks ini 

menjadi penting khususnya bagi remaja dan generasi muda 

sebagai pematah pola pikir mereka yang menuntut pemakaian 

teknologi komputer dan gadget agar bisa berkarya. Sehingga 

melupakan potensi yang bisa dicapai melalui kemampuan 

tangan dan kreativitas otak masing-masing individu.   

Dibutuhkan juga sebuah fasilitas yang mampu mendidik 

dan memperdalam ketrampilan dan minat menggambar bagi 

masyarakat kota Semarang, khususnya anak-anak, remaja, dan 

orang dewasa. Belum adanya fasilitas yang mampu mewadahi 

aktivitas tersebut terutama didalam kota, menyebabkan 

terbatasnya apresiasi yang diberikan masyarakat terhadap seni 

lukis. Karena pada dasarnya masyarakat kota Semarang bukan 

tidak menghargai karya seni, hanya tidak memiliki tempat bagi 

seniman dimana mereka bisa mengenalkan ide/ gagasan 

mereka dengan layak kepada masyarakat luas. 
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1.4.4 Keterkaitan ( Relevancy ) 

Kota Semarang sering kali dikunjungi oleh beragam 

wisatawan dari luar maupun dalam negeri, hal ini tidak luput dari 

peranan budaya dan seni masyarakat di dalamnya. Kesenian 

tersebut juga dapat disampaikan melalui kegiatan-kegiatan seni 

lukis yang aktif dilakukan oleh warga Semarang. Dengan 

terselenggaranya berbagai event pameran di kota Semarang 

yang menampilkan karya lukis dari seorang seniman individu 

maupun perkumpulan (komunitas),  menunjukan besarnya minat 

dan atensi masyarakat Semarang terhadap kegiatan seni lukis. 

Namun besarnya atensi tersebut tidak didukung dengan adanya 

tempat yang layak untuk memamerkan karya mereka, karena 

sering kali pameran tersebut diselenggarakan pada cafe-cafe 

tertentu dan bangunan tua sehingga interaksi pengunjung dan 

sang seniman menjadi terbatas.   

Maka terciptanya gagasan proyek Galeri dan Studio Seni 

di Semarang sebagai wadah kreativitas seni lukis dalam 

menampilkan dan mengenalkan karya seniman dengan media 

tangan terhadap masyarakat luas. Juga sebagai tempat yang 

mewadahi seluruh kegiatan Perkumpulan Seni lukis secara 

nyata. Termasuk didalamnya memberikan fasilitas dalam 

mendidik dan mengembangkan ketrampilan dan kreativitas 

dalam menggambar sesuai dengan karakter dari tiap-tiap 

individu. Selain itu juga sebagai alternatif tujuan wisata domestik 
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atau mancanegara dalam mengenal nilai dan kesenian budaya 

lokal yang disampaikan/diceritakan lewat sebuah sketsa. 

 

1.5 Tujuan dan Saran Pembahasan 

1.5.1 Tujuan  

Tujuan dari kompleks bangunan Galeri dan Studio Seni 

Lukis di Semarang adalah sebagai wadah dalam berkesenian 

khususnya seni lukis yang menduniakan talenta tangan dalam 

menghasilkan suatu karya, apapun medianya. Selain sebagai 

tempat memamerkan, juga sebagai tempat mendidik dimana 

remaja dan generasi muda bisa melatih dan memperdalam 

kemampuan melukis mereka, sehingga mereka bisa 

mengembangkan ketrampilan mereka untuk berkarya sejak dini 

1.5.2  Sasaran  

Sasaran dari proyek kompleks bangunan Galeri dan 

Studio Seni Lukis di Semarang adalah para seniman, penikmat 

Seni lukis, remaja, generasi muda dan masyarakat luas yang 

ingin mengasah ketrampilan serta ingin belajar lebih dalam 

mengenai ketrampilan melukis mereka, yang menekan kan pada 

penggunaan media tangan dalam menghasilkan karya seni. 

Selain itu mampu mengenalkan keragaman dan kearifan budaya 

lokal melalui karya lukisan yang dipamerkan, sehingga aspek 

kesenian dikota Semarang semakin dikenal, baik oleh 

pangunjung dalam kota maupun seluruh wilayah jawa tengah.   
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1.5.3   Lingkup Pembahasan 

Lingkup proyek berupa Galeri dan Studio Seni yang 

menggabungkan kegiatan visual pada bangunan utama sebagai 

ruang display lukisan 2D dengan pameran tunggal berkala dalam 

jangka waktu yang cukup lama. Selain itu juga akan terdapat 

kegiatan belajar mengajar didalam kelas dan juga ruang luar 

yang diselenggarakan dalam jangka waktu tertentu. Untuk 

kegiatan penunjang dalam lingkup informasi terdapat 

perustakaan seni dan workshop. Ruang pendukung dilengkapi 

dengan gudang perlengkapan, penyimpanan koleksi, ruang 

administrasi, mekanikal-elektrikal, persiapan pameran.  

Terdapat tempat ibadah, toko souvenir, keamanan, 

lavatory, cafe dan ruang terbuka hijau. Pembatasan 

permasalahan dibatasi dengan aspek arsitektural dengan aspek 

pendukung lainnya. Pembahasan dipusatkan pada : 

- Menciptakan karya desain yang mampu memenuhi semua 

kebutuhan ruang dengan fungsi galeri dan studio sebagai 

wadah yang menduniakan talenta kreatif para seniman dan 

generasi muda dalam berkesenian seni lukis dan ruang 

apresiasi masyarakat lokal nusantara. 

- Menciptakan sirkulasi ruang luar dan dalam dengan nyaman 

dan juga memanfaatkan psikologi ruang untuk mendukung 

pameran seni lukis dan kegiatan pengembangan ketrampilan 
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menggambar dengan memainkan bentuk ruang dan 

pemilihan elemen interior didalam ruang.  

 

 

1.6 Metode Pembahasan 

1.6.1 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data antara lain : 

 Metode Pengumpulan Data Primer 

 Dilakukan untuk mendapatkan informasi yang tidak diperoleh 

dalam pengumpulan data sekunder dan dilakukan kegatan 

survey, observasi, dan wawancara. 

 Studi Observasi 

Pengumpulan data dengan survei langsung secara 

teratur pada ruang lingkup yang terlibat pada proyek 

Galeri Seni dan Studio untuk mengajar yang ada di Jawa 

Tengah, serta pengumpulan data yang berkaitan dengan 

tapak yang akan dipilih dengan memperhatikan 

kesesuaian aspek yang berkaitan dengan proyek. Melalui 

hasil pengamatan akan didapatkan foto dan informasi 

mengenai proyek. 

 Wawancara 

Pengumpulan data diakukan dengan melakukan 

tanya jawab secara langsung  dengan narasumber  yang 

terlibat dilokasi survei.  
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 Metode Pengumpulan Data Sekunder 

 Pengumpulan data sekunder diperoleh melalui studi 

literatur/buku maupun jurnal-jurnal dan media internet  

mengenai teori yang berkaitan dengan obyek  studi proyek 

sejenis. 

1.6.2 Metode Penyusunan dan Analisa 

Metode yang digunakan dalam penyusunan penulisan dan 

analisa ini antara lain: 

 Metode Induktif 

Yaitu dengan melakukan pengumpulan data yang dapat 

dilakukan dengan cara: studi banding/komparasi data dari 

instansi terkait, wawancara dengan narasumber, observasi 

lapangan dan mendokumentasikan data proyek sejenis. 

 Metode Deduktif 

Yaitu dengan melakukan pengumpulan data dari studi 

literature dan browsing internet  dan browsing dari internet 

yang berkaitan dengan proyek.  

Setelah semua data-data terkumpul, selanjutnya akan dilakukan 

analisa data sehingga dapat diolah menjadi landasan teori dan 

pemrograman arsitektur. 

1.6.3  Metode Pemprograman 

  Metode yang digunakan dalam pemrograman antara lain: 

 Analisa  
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 Analisa yang dilakukan meliputi analisa data proyek sejenis 

serta kondisi eksiting lokasi tapak yang akan dipilih. 

Sehingga dapat diketahui apa saja kebutuhan ruang, fasilitas 

serta aspek-aspek yang diperlukan untuk membuat proyek 

Galeri dan Studio Seni Lukis di Semarang 

 Sintesa 

 Setelah dilakukan analisa data, dapat diketahui aspek apa 

saja yang dibutuhkan pada proyek. mulai dari kebutuhan 

ruang,  fasilitas-fasilitas, aspek-aspek terkait sehingga dapat 

dibuat suatu desain yang memenuhi aspek-aspek pada 

proyek Galeri dan Studio Seni Lukis di Semarang 

1.6.4 Metode Perancangan Arsitektur 

Metode yang digunakan dalam perancangan arsitektur 

antara lain: 

 Asistensi  

 Melakukan bimbingan secara rutin dan teratur dengan dosen 

pembimbing masing masing, selama proses perancangan 

proyek Galeri dan Studio Seni. Bimbingan ini termasuk 

mengumpulkan data mengenai kebutuhan ruang, fasilitas, 

bahan bangunan, pengamatan terhadap proyek sejenis yang 

terpilih, pemilihan literatur, dan pengamatan terhadap lokasi 

tapak projek sejenis, agar mampu melakukan analisis.  

 Konsep 
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 Konsep perancangan pada bangunan ini yaitu menerapkan 

Arsitektur Organik yang memiliki arti bangunan memiliki gaya 

desain yang menyatu dengan alam di sekitar nya. Gaya 

Arsitektural ini diperkenalkan oleh arsitek Frank llyod Wright. 

Dimana desain tetap memperhatikan keadaan sekitar agar 

bangunan yang dihasilkan memiliki bentuk yang selaras dan 

menyatu dengan lingkungan. Pemikiran konsep ini juga 

disertai dengan zoning dan analisis terhadap lokasi tapak 

terpilih untuk proyek Galeri dan Studio Seni Lukis di 

Semarang, termasuk juga masukan dan bimbingan dari 

dosen pembimbing. 

 Rancangan Skematik 

 Proses selanjutnya merupakan pembuatan rancangan 

skematik Galeri dan Studio Seni Lukis di Semarang yang 

dilakukan dengan sketsa tangan atau dengan teknologi 

komputer dalam menyampaikan gambaran konsep desain 

dari bentuk bangunan Galeri dan Studio Seni Lukis di 

Semarang ini. Ide-ide yang berada dalam rancangan 

disesuaikan dengan spesifikasi proyek sehingga skematik 

yang dituangkan tetap skalatis. 

 Pembuatan Detail 

 Pembuatan detail memanfaatkan bagian dari konstruksi 

bangunan proyek yang dirasa menarik dari segi arsitektur, 
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contohnya pada bagian konsturksi struktur atau pada utilitas 

bangunan tersebut. 

 Presentasi 

Presentasi dapat menggunakan media gambar kerja 2D ( 

dua dimensi ), media power point ( visaulisasi animasi ), dan 

media maket maupun gambar 3D ( tiga dimensi ) yang 

menunjukan keseluruhan gambaran desain proyek secara 3 

dimensi. 

1.7 Sistematika Pembahasan 

Sistematika Pembahasan dalam Landasan Teori dan 

Pemrograman adalah sebagai berikut: 

1.7.1 BAB I PENDAHULUAN 

Pembahasan yang ada pada BAB I  mengenai 

pendahuluan, pada pendahuluan  tersebut menjabarkan 

beberapa inti seperti menjelaskan mengenai Latar Belakang 

Projek, Tujuan dan Sasaran Pembahasan, Lingkup 

Pembahasan, Metoda Pembahasan sebagai perkenalan dari 

projek, serta Sistematika Pembahasan.  

1.7.2 BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada BAB II akan dibahas mengenai beberapa hal seperti  

Tinjauan Umum, Tinjauan Khusus dari Galeri dan Studio Seni 

Lukis  serta  Kesimpulan Batasan dan juga Anggapan  mengenai 

projek. 
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1.7.3 BAB III  ANALISA PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR 

Pada BAB III akan dibahas mengenai  beberapa hal 

berkaitan dengan analisa pendekatan arsitektur seperti analisa 

pendekatan secara arsitektur yang berisi tentang studi aktifitas 

,studi fasilitas, studi ruang khusus, studi khusus luas / besaran 

bangunan dan lahan, studi citra arsitektural,  pendekatan  pada 

sistem bangunan yang berisi tentang studi sistem struktur, studi 

sistem utilitas, studi pemanfaatan teknologi yang akan digunakan 

pada bangunan, dan analisa pendekatan pada konteks 

lingkungan sekitar projek. 

1.7.4 BAB IV PROGRAM ARSITEKTURAL  

Pada BAB IV akan dibahas program arsitektur dimana 

akan berisikan konsep program serta tujuan  perancangan, faktor 

penentu perancangan, faktor persyaratan, dan faktor persyaratan  

perancangan. Selain itu juga membahas tentang konsep 

program aspek citra, aspek fungsi, serta aspek teknologi. 

1.7.5 BAB V KAJIAN TEORI 

Pada BAB V akan dibahas mengenai  kajian teori  tentang 

beberapa hal, seperti kajian teori yang akan menekankan 

kepada penekanan atau tema desain dan juga akan mengaji 

mengenai teori yang membahas mengenai permasalahan 

dominan yang akan dikaitan dengan bentuk, teknologi, serta 

lingkungan budaya. 

 

 


