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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

1.1.1. Gagasan Awal 

 Indonesia adalah negara kepulaan dengan banyak 

budaya yang tumbuh dan berkembang diseluruh nusantara. 

Pulau Jawa adalah salah satu pulau di Indonesia yang 

menjadi pulau terpadat. Pulau Jawa sebagai pusat 

pemerintahan, niaga, dan industri sejak jaman Kerajaan - 

Kerjaan Hindu Budha, Kerajaan – Kerajaan Islam, Kolonial 

Belanda hingga masa kemerdekaan, membentuk 

kebudayaan yang khas dan menjadi salah satu budaya besar 

yang berpengaruh di Indonesia. 

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “budaya” dapat 

diartikan dengan sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah 

berkembang (beradab, maju). Sedangkan arti kata 

“kebudayaan” adalah keseluruhan pengetahuan manusia 

sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami 

lingkungan serta pengalamannya dan yang menjadi pedoman 

tingkah lakunya. 
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 Kebudayaan yang ada di Pulau Jawa pun juga bisa 

dinggap beragam. Menurut Thomas Stamford Raffles dalam 

bukunya “The History of Java”, kebudayaan di Pulau Jawa 

terbagi menjadi 3 yaitu Sunda, Jawa, dan Madura. Budaya 

Sunda terbentang dari daerah Banten dampai dengan 

Indramayu. Budaya Jawa terbentang dari daerah Brebes 

sampai dengan Surabaya. Budaya Madura terletak di Pulau 

Madura itu sendiri. 

 Budaya Jawa khsususnya Kebudayaan Jawa Pesisir 

Utara dipilih menjadi topik dan tema proyek. Dewasa ini, 

kebudayaan tersebut sudah mulai luntur dan hilang. Arus 

globalisasi dan masuknya budaya asing sedikit demi sedikit 

mengikis lokalitas dari Budaya Jawa itu sendiri. Kekhasan dan 

keunikan Budaya Jawa menjadi daya tarik tersendiri jika dikaji 

dan teliti lebih dalam. 

 Kebudayaan Jawa yang sering diidentikan dengan Jogja 

dan Solo menjadikan Budaya Jawa Pesisir Utara seakan 

dipandang sebelah mata. Dengan hadirnya Pusat Kebudyaan 

Jawa Pesisir Utara di Kota Semarang ini, di harapkan dapat 

menjadi pusat kajian dan penelitian. Selain itu, proyek ini juga 

dapat menjadi wadah bagi para penggiat dan atau komunitas 

Budaya Jawa Pesisir Utara untuk dapat mengekspresikan 

Budaya Jawa Pesisir Utara. Pusat Kebudayaan ini juga dapat 
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menginformasi dan mengedukasi masyarakat umum dengan 

semangat melestarikan dan mengenalkan Budaya Jawa 

Pesisir Utara. 

1.1.2. Alasan Pemilihan Judul 

a. Ketertarikan (Interest) 

 Keberagaman dan Akulturasi Budaya adalah ciri 

khas dari Budaya Jawa Pesisir Utara. Pertemuan 3 

budaya yang paling dominan yaitu Budaya Jawa, China, 

dan Arab menghasilkan perpaduan budaya baru yang 

bisa dinikmati dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan 

budaya. Hal – hal inilah yang mendorong penulis untuk 

mempelajari dan melestarikan Kebudayaan Jawa Pesisir 

Utara. 

b. Kepentingan Mendesak (Urgency) 

 Kebudayaan bangsa yang tidak dilestarikan akan 

hilang dan tidak terjaga. Banyak faktor yang 

menyebabkan hal ini terjadi seperti arus globalisai dan 

masuknya budaya asing, modernisasi yang berkembang 

di Indonesia, ketidakpedulian masyarakat akan 

kebudayaan lokalnya, dan lain – lain. Beberapa faktor 

tersebut dapat melunturkan budaya lokal. 
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 Mulai hilangnya budaya lokal juga dialami oleh 

Kebudayaan Jawa Pesisir Utara. Kota – kota besar yang 

berkembang di pesisir Jawa Utara seperti Semarang, 

Cirebon, Tegal, Pekalongan, Jepara, Kudus, dan lain – 

lain mengalami kemajuan dalam bidang ekonomi, politik, 

sosial, dan budaya. Kemajuan tersebut terkadang 

menyebabkan budaya – budaya lokal yang bisa menjadi 

kekhasan budaya bangsa lambat laun hilang dan 

memudar. Bukan berarti kemajuan tersebut selalu 

berdampak buruk bagi Kebudayaan Jawa Pesisir Utara. 

Jika tidak adaya usaha pelestarian maka kebudayaan 

tersebut lambat laun akan menghilang dimakan jaman. 

 Dibutuhkannya wadah untuk menampung dan 

menjaga keaslian budayaan tersebut agar tidak hilang. 

Pusat Kebudayaan Jawa Pesisir Utara ini dapat menjadi 

jawaban dari permsalahan yang sudah dijabarkan. 

Proyek ini akan menjadi wahana edukasi, pengenalan, 

pelestarian, dan pementasan dari Kebudayaan Jawa 

Pesisir Utara. Kemasan desain yang direncanakan, 

diharapkan dapat menarik wisatawan baik wisatawan 

domestik atau wisatawan asing. Proyek ini juga dapat 

menjadi publik space atau tempat berkumpul bagi 



5 
 

penggiat kebudayaan baik komunitas akademis, 

komunitas kesenian, dan masyarakat umum. 

c. Kebutuhan (Needs) 

 Pusat Kebudayaan Jawa Pesisir Utara di 

Semarang ini memerlukan konsep dan suasana yang 

dapat mengambil unsur – unsur lokal yang ada di 

Kebudayaan Jawa Pesisir Utara. Pengaplikasian unsur 

lokalitas pada bangunan diharapkan dapat 

merepresentasikan Kebudayaan Jawa Pesisir Utara 

yang kaya akan akulturasi kebudayaannya sehingga 

dapat menjadi iconic baru di Kota Semarang pada 

khususnya dan Pesisir Utara Jawa pada umumnya. 

d. Keterkaitan (Relevancy) 

 Proyek yang erat hubungannya dengan pelestarian 

Kebudayaan Jawa Pesisir Utara ini direncanakan dapat 

menjadi obyek pendidikan, dan obyek wisata yang 

memberikan fasilitas – fasilitas bagi berbagai pihak yang 

terkait antara lain : 

 Masyarakat (Penduduk asli Jawa Pesisir Utara) 

 Masyarakat dengan suku asli Jawa Pesisir 

Utara akan merasa memiliki kebudayaan mereka 

sendiri. Mereka dapat belajar dan memahami 
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kebudayaan asli mereka dan ikut ambil bagian 

dalam pelestarian Kebudayaan Jawa Pesisir Utara. 

 Wisatawan atau Pengunjung 

Wisatawan domestik dan wisatwan asing yang 

berkunjung di Pusat Kebudayaan Jawa Pesisir 

Utara ini dapat ikut belajar dan mengenal 

Kebudayaan Jawa Pesisir Utara. 

 Penggiat Kebudayaan (Komunitas kesenian) 

Pusat Kebudayaan Jawa Pesisir Utara dapat 

menjadi wadah bagi mereka. Bagi komunitas 

kesenian, proyek ini dapat menjadi tempat untuk 

mementaskan dan mengekspresikan Kebudayaan 

Jawa Pesisir Utara lewat kesenian – kesenian 

tertentu. 

 Pihak Swasta (Pemilik Proyek) 

Dalam hal ini, pemilik proyek yang dimaksud 

adalah para stakeholder yang memiliki 

kepentingan – kepentingan dalam Kebudayaan 

Jawa Pesisir Utara. Pembentukan organisasi baru 

sebagi pemilik proyek yang akan mengurus 

kegiatan – kegiatan harian yang ada pada Pusat 

Kebudayaan Jawa Pesisir Utara. Organisasi ini 
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tidak bergerak dibawah pemerintah terkait, 

melainkan bergerak secara independen. 

 Pemerintah 

Pemerintah dapat ambil bagian dalam pelestarian 

Kebudayaan Jawa Pesisir Utara seperti : 

− Pemerintah Pusat Republik Indonesia lewat 

Kemendikbud (Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayan) lewat Direktorat Jendral 

Kebudayaan, dan Kemenpar (Kementrian 

Pariwisata). 

− Pemerintah Daerah Jawa Tengah lewat Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan 

− Pemerintah Kota Semarang lewat Dinas 

Pendidikan, dan Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan 

1.2. Tujuan dan Sasaran Pembahasan 

 Tujuan dari penyususunan LTP (Landasan Teori dan Program) 

ini adalah untuk merumuskan dasar – dasar serta data – data yang 

dibutuhkan dalam perancangan dan perencanaan desain proyek 

Pusat Kebudayaan Jawa Pesisir Utara. Pusat Kebudayaan Jawa 

Pesisir Utara diharapkan dapat menjadi solusi bagi permasalahan 

yang telah dijabarkan dengan memberikan wadah serta fasilitas 

pengkajian dan penelitian untuk Kebudayaan Jawa Pesisir Utara. 
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Selain itu, Pusat Kebuduayaan Jawa Pesisir Utara juga memberikan 

sarana dan pra-sarana bagi penggiat dan atau komunitas untuk dapat 

berekspresi dan ikut mengelola Kebudayaan Jawa Pesisir Utara lewat 

theater dan ruang pementasan. Pusat Kebudayaan Jawa Pesisir 

Utara ini juga dapat menjadi tujuan wisata dan rekreasi dalam 

konstribusinya dalam bidang pariwisata di Kota Semarang untuk 

menarik perhatian wisatawan lokal dan asing. 

 Sasaran yang akan dicapai dari Pusat Kebudayaan Jawa Pesisir 

Utara adalah sebagai sarana edukasi yang memberikan pembelajaran 

mengnai Kebudayaan Jawa Pesisir Utara lewat bidang akademik, 

kesenian, pameran, seminar, dan workshop untuk masyarakat umum 

dan wisatawan domestik atau wisatwan asing yang berkunjung. 

1.3. Lingkup Pembahasan 

Lingkup pembahasan dalam desain Pusat Kebudayaan Jawa Pesisir 

Utara di Semarang ini dijabarkan sebagai berikut : 

1.3.1. Deskripsi Proyek 

 Pusat Kebudayaan Jawa Pesisir Utara yang akan 

didesain akan berkaitan dengan terminologi, kegiatan pelaku, 

fasilitas dan sarana pra-sarana yang disediakan, spesifikasi 

dan syarat – syarat dalam desain, dan hal – hal yang 

menyangkut dalam arsitektur seperti tata ruang, fungsi ruang, 

facade bangunan, pengolahan lahan, dan lain – lain. 
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1.3.2. Kajian Teori 

 Kajian teori yang akan dibahas adalah kajian teori 

penekanan tema desain dan kajian teori permasalahan. 

Kedua kajian teori ini akan dijabarkan melalui interpretasi, 

studi preseden, dan studi empiris. 

1.3.3. Analisa Program Arsitektur 

 Analisa yang dimaksud terdiri dari analisa pendekatan 

arsitektur tentang studi aktifitas dan fasilitas yang ada pada 

Pusat Kebudayaan Jawa Pesisir Utara. Selain itu juga 

terdapat analisa mengenai pedekatan sistem bangunan yang 

membahas tentang sistem struktur, sistem utilitas, dan 

teknologi – teknologi bangunan yang dibutuhkan serta 

diterapkan dalam desain arsitektur. Analisa mengenai konteks 

lingkungan mengenai analisa lokasi dan tapak, kondisi 

eksisting tapak, dan regulasi pemerintah terkait. 

1.3.4. Program Arsitektur 

 Konsep dari program arsitektur berkaitan dengan tema 

desain, tujuan, faktor penentu, faktor persyaratan 

perancangan, dan program arsitektur seperti program 

kegiatan, program ruang, sistem struktur, dan sistem utilitas. 
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1.4. Metodologi Pembahasan 

Metoda – metoda pembahasan yang dipakai dalam perancangan dan 

perencanaan Pusat Kebudayaan Jawa Pesisir Utara adalah sebagai 

berikut : 

1.4.1. Metoda Pengumpulan Data 

 Dalam yang diperolah dari metoda pengumpulan data 

adalah data primer dan data sekunder. 

a. Data Primer 

 Data primer adalah data yang diperoleh dari 

pengumpulan data melalui proses wawancara dan 

observasi. 

- Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data 

yang dilakukan melalui tanya jawab kepada 

narasumber – nara sumber terkait yang dapat 

dipertanggungjawabkan keasliannya sehingga 

dapat dipakai sebagai data yang sah dalam 

perancangan dan perencanaan Pusat Kebudayaan 

Jawa Pesisir Utara. Instrumen – instrumen yang 

dibutuhkan dalam melakukan wawancara adalah 

pena, buku catatan, perekam suara, kamera, dan 

lain – lain. 

- Observasi 
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Observasi adalah teknik pengumpulan data lewat 

pengamatan secara langsung. Observasi dapat 

berupa kegiatan survey pada bangunan serupa 

yang terbangun dimana mempunyai kaitan dengan 

Pusat Kebudayaan Jawa Pesisir Utara. Hal – hal 

yang bisa diamati adalh jenis ruang, fasilitas, isi 

proyek, penataan ruang, dan lain – lain. 

b. Data Sekunder 

 Data sekunder adalah data yang diperoleh dari 

hasil pencarian teori – teori atau data – data lewat buku 

literatur, buku referensi, jurnal, dan lain – lain yang dapat 

dipertanggungjawabkan dan berkaitan dengan 

perancangan dan perencanaan Pusat Kebudayaan 

Jawa Pesisir Utara. 

1.4.2. Metoda Penyusunan dan Analisa Data 

 Metoda yang digunakan dalam penyusunan dan analisa 

data – data dari yang telah diperoleh akan dipisahkan dan 

dikelompokan sesuai dengan kategorinya masing-masing 

disertai dengan data utama. Data diurutkan menurut tingkat 

kepentingannya dengan terstruktur. Tahap kedua data di 

analisis atau di uraikan untuk mendapatkan kesimpulan 

informasi yang jelas dan didasari dengan data sekunder yaitu 
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literatur sebagai acuan.Berikut adalah diagram yang 

menjelaskan runtutan pengumpulan dan analisa data: 

 

 

Bagan 1.1 Diagram Pengumpulan dan Analisis Data 

Sumber : Analisis Pribadi, 2018 

 

1.4.3. Metoda Pemrograman 

 Terdapat 2 jenis metoda yang digunakan dalam 

perencanaan dan perancangan Pusat Kebudayaan Jawa 

Pesisir Utara yaitu metoda pemrograman melalui analisa dan 

metoda pemrograman melalui sintesa. 

a. Metoda Pemrograman Melalui Analisa 

 Data – data yang dibutuhkan untuk Pusat 

Kebudayaan Jawa Pesisir Utara akan dianalisis sesuai 

dengan kajian – kajian dan studi – studi pendekatan 

yang tepat. Hasil dari analisis data tersebut dapat berupa 
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kebutuhan ruang, fasilitas yang disediakan, sirkulasi dan 

aksesbilitas, dan lain – lain. 

b. Metoda Pemrograman Melalui Sintesa 

 Tahap pemrogaman ini didasarkan dari data – data 

valid dari literatur – literatur yang berkaitan dengan 

standar perencangan dan perencanaan Pusat 

kebudayaan Jawa Pesisir Utara. Literatur – literatur 

tersebut dapat berupa zonasi ruang, kebutuhan dan 

luasan ruang, hubungan ruang, peraturan atau regulasi 

pemerintah ( GSB, KDB, dan KLB), dan lain – lain. 

1.4.4. Metoda Perancangan Arsitektur 

 Terdapat beberapa tahapan dalam proses perancangan 

arsitektur yaitu : 

a. Konsep Desain 

 Dalam konsep desain yang perlu diperhatikan 

adalah tema desain, eksisting lokasi, konsep bentuk dan 

masa bangunan, konsep sistem struktur bangunan, 

konsep sistem utilitas bangunan, dan konsep teknologi 

bangunan yang digunakan. 

b. Rancangan Desain Skematik 

 Rancangan desain skematik adalah rancangan 

awal desain dalam bentuk sketsa dan parti. Sketsa dan 

parti ini akan menjelaskan konsep awal dari 
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perancangan dan perencanaan Pusat Kebudayaan 

Jawa Pesisir Utara yang berkaitan dengan studi aktifitas 

dan kegiatan, studi ruang, zonasi ruang dan hubungan 

ruang, zonasi sirkulasi dan aksesbilitas, dan gambar 

kerja dalam bentuk sketsa (siteplan, situasi, denah, 

tampak, potongan, perspektif eksterior, perspektif 

interior, detai – detail , dan lain – lain). 

c. Pengembangan Rancangan Desain 

 Tahap ini adalah kelanjutan dari tahap desain 

skematik dimana sketsa dan parti dituangkan dalam 

bentuk gambar kerja yang terskala. Selain itu, 

implementasi dari desain dapat dituangkan dalam 

gambar 3D seperti perspektif eksterior dan perspektif 

interior yang dapat mempresentasikan dengan baik 

desain dari Pusat Kebudayaan Jawa Pesisir Utara yang 

direncanakan. 

d. Presentasi Hasil Perancangan 

 Setelah semua tahapan yang ada dapat dilakukan 

dengan lengkap, tahap berikutnya adalah presentasi 

mengenai semua hal yang berkaitan dengan desain 

Pusat kebudayaan Jawa Pesisir Utara. 

1.4.5. Metode Perancangan 

Metode perancangan dijelaskan dengan bagan berikut : 
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Bagan 1.2 Bagan Metode Perancangan 

Sumber : Analisis Pribadi, 2018
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1.5. Sistematika Pembahasan 

 Sistematika pembahasan yang ada pada LTP (Landasan Teori 

dan Program) yang disusun, terbagi kedalam 5 bab yaitu : 

a. Bab I. Pendahuluan 

 Pada bab ini meliputi Latar Belakang Proyek, Tujuan dan 

Sasaran Pembahasan, Lingkup Pembahasan, Metoda 

Pembahasan, dan Kerangka Pemikiran. 

b. Bab II. Tinjauan Proyek 

 Pada bab ini meliputi Tinjauan Umum, Tinjauan Khusus, dan 

Kesimpulan – Batasan – Anggapan. 

c. Bab III. Analisa Pendekatan Program Arsitektur 

 Pada bab ini meliputi Analisa Pendekatan Arsitektur, Analisa 

Pendekatan Sistem Bangunan, 9dan Analisa Pendekatan 

Konteks lingkungan (Perancangan Baru) 

d. Bab IV. Program Arsitektur 

 Pada bab ini meliputi Konsep Program, Tujuan Perancangan – 

Faktor Penentu Perancangan – Faktor Persyaratan 

Perancangan, Program Arsitektur, dan Program Lokasi dan 

Tapak. 

e. Bab V. Kajian Teori 

 Pada bab ini meliputi Kajian Teori Penekanan Desain, dan Kajian 

Teori Permasalahan Desain.  
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