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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia adalah negara penuh dengan keberagaman, dan  disatukan 

oleh  semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” yang artinya berbeda-beda tetapi tetap 

satu. Dengan adanya semangat itu, antar golongan akan saling menghargai 

satu sama lainnya dan tidak saling menjatuhkan. 

Keberagaman muncul di Indonesia karena adanya pengaruh dari 

penjajahan dan para imigran yang menetap di negara ini pada jaman dahulu. 

Etnis Tionghoa merupakan salah satu golongan yang paling cukup dikenal dari 

dahulu hingga sekarang, yang merupakan etnis peranakan yang mengalami 

penyesuaian dengan kebudayaan lokal setempat. 

Hal tersebut menyebabkan kebudayaan yang dihasilkan etnis Tionghoa 

pada tiap daerah berbeda dan memiliki kekhasan tertentu, sehingga diperlukan 

sebuah tempat yang bertujuan untuk mengenalkan kekhasan kebudayaan itu.  

Di Indonesia sendiri, pusat kebudayaan yang mengangkat budaya etnis 

Tionghoa sendiri belum ada, padahal merupakan etnis yang cukup 

berpengaruh terutama di bidang ekonomi, dan kebudayaan tersebut sangat 

menarik untuk dipelajari dan dipahami. Oleh karena itu, dengan adanya Pusat 

Kebudayaan Tionghoa di Semarang  diharapkan  dapat menjadi wadah 

pengenalan kepada masyarakat dan menunjukkan bahwa etnis tionghoa juga 

merupakan bangsa Indonesia. 
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1.2. Tujuan dan Sasaran Pembahasan 

1.2.1. Tujuan 

Tujuan dari proyek Pusat Kebudayaan Tionghoa di kota Semarang ini 

adalah: 

 Memberikan pemahaman, bahwa multikulturasi budaya di kota Semarang 

dapat berjalan dengan baik.  

 Menciptakan tampilan baru di kota Semarang yang memadukan antara 

unsur kelokalan dan kemodernan.  

 Menciptakan obyek wisata baru di kota Semarang, sehingga diharapkan 

angka wisatawan akan meningkat.  

1.2.2. Sasaran Pembahasan 

Sasaran pembahasan proyek ini adalah, pembangunan Pusat 

Kebudayaan Tionghoa dengan menciptakan wadah untuk memamerkan dan 

memperkenalkan kebudayaan-kebudayaan etnis Tionghoa di kota Semarang 

dengan memperlihatkan perpaduan unsur ikonik dari Chinese Architecture dan 

arsitektur modern.  

Diharapkan dengan memperhatikan perpaduan kedua unsur yang 

berbeda, akan menarik perhatian masyarakat baik dari kalangan etnis 

Tionghoa sendiri maupun kalangan dari berbagai etnis lain. 

1.3. Lingkup Pembahasan 

Proyek ini adalah, perencanaan dan perancangan baru fasilitas wisata 

budaya yang mengangkat kebudayaan etnis Tionghoa di kota Semarang. 

Pembahasan dan penjelasan akan didasarkan pada kaidah-kadah ilmu 

arsitektur, sehingga penyelesaiannya dibuat secara ilmiah dan mudah 
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dipahami kalayak umum. Lingkup pembahasan pada projek Pusat Kebudayaan 

Tionghoa ini adalah :  

 Perencanaan bentuk dan massa bangunan yang sesuai dengan kajian 

konsep Chinese Architecture dengan tetap memasukkan unsur-unsur lokal 

sehingga ada kekhasan identitas yang ditonjolkan. 

 Pengaturan alur dan tata ruang yang dikaitkan dengan efisiensi 

mempertimbangkan pola aktifitas masing-masing pelaku yang terjadi di 

dalam kompleks bangunan.  

1.4. Metode Pembahasan 

1.4.1. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dibagi atas data primer dan data sekunder yang 

dijabarkan sebagai berikut: 

A. Data Primer 

Data primer merupakan data yang didapat dari tangan pertama, berupa 

hasil tinjauan lapangan serta wawancara dengan pihak yang mengetahui 

segala sesuatu yang berkaitan dengan proyek Pusat Kebudayaan 

Tionghoa  ini.  

• Pengamatan  

Dilakukan pada obyek serupa dengan proyek yang akan 

dilaksanakan yaitu Chinatown di Kota Bandung dan tempat pusat 

Kebudayaan Tionghoa Rasa Dharma di Kota Semarang. 

 Pengamatan juga dilakukan pada alternatif tapak untuk proyek 

ini, dengan mengamati dan melakukan pendataan  kondisi eksisting 

tapak dan sekitarnya, serta  mengambil gambar untuk dokumentasi.   
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• Wawancara 

 Wawancara untuk mendapatkan informasi dilakukan kepada 

pengelola dan arsitek Chinatown di kota Bandung dan pengelola 

Yayasan Komunitas Pecinan Semarang untuk Pariwisata (Kopi 

Semawis). 

B. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data dari tangan kedua yang diperoleh dari 

jurnal, buku, makalah, thesis, media internet dan sebagainya, yang 

diperoleh dengan cara, melakukan :  

 Studi literatur mengenai pengertian pusat kebudayaan, sejarah 

masuknya etnis Tionghoa di Indonesia terutama Semarang, macam-

macam Kebudayaan Tionghoa di Semarang,  

 Studi besaran ruang dapat diperoleh dari analisis pribadi berdasarkan 

studi proyek-proyek sejenis dan membaca literatur.  

 Mencari informasi mengenai ketentuan-ketentuan yang berlaku 

seperti KDB (Koefisien Dasar Bangunan), KLB (Koefisien Luas 

Bangunan), GSB (Garis Sepadan Bangunan), RDTRK (Rencana 

Detail Tata Ruang Kota) Semarang melalui studi lapangan dan 

beberapa situs resmi di internet. 

1.4.2. Metode Penyusunan dan Analisis 

Metode penyusunan dan analisia data menggunakan cara induktif dan deduktif 

dengan rincian sebagai berikut: 

a. Metode Induktif 

Metoda induktif yaitu melakukan pengumpulan data dan analisis 

melalui pengamatan, wawancara, dokumentasi pada bangunan yang 
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sejenis dengan pendataan fasilitas, pelaku dan kegiatan yang nantinya 

dapat digunakan untuk pembanding dalam menyusun studi kebutuhan 

ruang, studi pelaku dan studi aktivitas.  

b. Metode Deduktif 

Metoda deduktif yaitu melakukan pengumpulan data dan analisis 

dengan mencari data melalui studi literatur yang berkaitan dengan projek 

sejenis. Data yang didapat kemudian diringkas agar lebih mudah untuk di 

pahami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metode 

Penyusunan 

dan Analisis 

Deduktif 

Induktif 
Melakukan pengamatan dan 

wawancara pada projek sejenis: 

 Tempat Wisata Chinatown 

di kota Bandung 

 Wawancara dengan 

Pengelola Chinatown di 

kota Bandung 

 Wawancara dengan 

pengelola Komunitas 

Pecinan Semarang untuk 

Pariwisata (Kopi Semawis) 

Melakukan studi literatur yang 

berkaitan dengan : 

 Peraturan Daerah Kota 

Semarang. 

Pengamatan juga dilakukan di 

lokasi yang akan digunakan 

sebagai tapak.omunits Pecinan 

Semarang untuk Pariwisata 

(Kopi Semawis) Komunitas 

Pecinan Semarang untuk 

Pariwisata (Kopi Semawis) 

 

Bagan 1 Skema Kerangka Pemikiran Metoda Penyusunan dan Analisis 
Sumber: Analisis Pribadi (2017) 



 

6 
 

1.4.3. Pemrograman 

Pemrograman  adalah  sebuah kumpulan informasi yang terorganisir 

dan spesifik tentang kebutuhan klient, yang dibutuhkan arsitek dalam 

perancangan/desain ( Palmer, 1981) . Pemrograman bersifat mengidentifikasi 

permasalahan (problem seeking) pada proyek yang akan dikerjakan. 

Tujuan pemrograman, untuk : 

1. Mengurangi kesalahan dan meningkatkan ketelitian pada desain. 

2. Membuat desain lebih imajinatif 

3. Proses desain menjadi lebih sistematis dan terarah. 

4. Pengambilan keputusan menjadi mudah. 

5. Faktor – faktor penentu desain menjadi tepat. 

6. Proses desain menjadi lebih singkat waktunya, karena sudah ada dasarnya 

(pemrograman) 

7. Permasalahan desain dapat diselesaikan secara lebih pasti, jelas dan 

akurat. 

8. Tidak langsung melompat kedalam proses desain, sedangkan 

permasalahannya belum/tidak tahu. 

Tahapan pemrograman dibagi menjadi : 

 Latar belakang, merupakan langkah awal pemrograman, dengan 

mempelajari tentang pengertian proyek, lingkup, pelaku dan sebagainya.  

 Pengambilan data yang diperlukan untuk membuat desain, baik data 

primer maupun sekunder. 

 Analisa data, yaitu proses transformasi  dari data mentah (manusia, fisik, 

luar) menjadi data yang siap dipakai sebagai dasar untuk mendesain 

(penampilan, fungsional, kenyamanan). 



 

7 
 

 Rekomendasi, yaitu  hasil analisa yang akan dipakai sebagai dasar dalam 

tahap perancangan/desain.  

 Organisasi, merupakan tahap akhir dari penyusunan pemrograman. 

Tahap ini berkaitan dengan tatacara penyusunan materi, bukan substansi.  

1.4.4. Perancangan Arsitektur 

 

 

 

 

Perancangan adalah obyek kreativitas berupa hasil karya seni bangunan 

yang merupakan hasil pemecahan desain yang optimal dalam menemukan 

suatu karya baru serta memberikan kepuasan pada penggunanya (Tjahyono 

G., 2000). Tahap perancangan bersifat memecahkan permasalahan yang ada 

(problem solving), dan produknya berupa desain dari proyek tersebut 

1.4.5. Urutan  kegiatan 

Merupakan urutan kegiatan  pengerjaan proyek yang dilakukan dari 

awal sampai akhir terdiri dari : 

 Penentuan judul 

Penentuan judul merupakan tahap awal dalam perancangan proyek 

arsitektur. Setelah menentukkan judul kemudian judul tersebut 

dikembangkan dengan melakukan deskripsi judul. 

 Pengolahan data 

Pengolahan data dilakukan setelah melakukan observasi, pengamatan dan 

wawancara yang kemudian menghasilkan data dan data tersebut diolah 

menjadi lebih sistematis.  

Bagan 2 Kerangka perancangan arsitektur 
Sumber: Tjahyono G, 2000 
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 Landasan Teori dan Pemrograman 

Landasan teori pemrograman didapatkan dari hasil pengumpulan data 

pengamatan yang dilakukan kemudian menghasilkan besaran ruang, 

analisa kebutuhan ruang, analisa pelaku dan sebagainya sebagai bentuk 

pemrograman.  

 Konsep desain 

Hal pertama yang dilakukan dalam menentukan tahap ini adalah 

menentukkan tujuan dari projek perancangan Pusat Kebudayaan 

Tionghoa, kemudian menentukan konsep desain akan menggunakan 

langgam, analogi, atau sebuah filosofi yang sesuai dengan tujuan proyek 

tersebut. 

 Skematik desain 

Berupa skema-skema yang berfungsi sebagai jembatan antara tahap 

pemrograman menuju desain.  

 Desain Awal 

Merupakan langkah awal dalam pembuatan desain, berupa studi desain 

seperti studi bentuk dan sebagainya. 

 Pengembangan desain 

Merupakan hasil akhir  desain yang berupa beberapa gambar kerja dan 

gambar detail yang dikerjakan untuk memperjelas gambar agar lebih di 

mudah dipahami.  

 Presentasi 

Tahap untuk mengkomunikasikan hasil karya yang telah diselesaikan 

melalui tahap desain. 
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 Berikut adalah skema kegiatan yang terbentuk : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3 Skema Kerangka Kegiatan 
Sumber: Analisa Pribadi (2017) 

KONSEP DESAIN 
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Bagan 4 Skema kerangka Metoda Perancangan 
Sumber: Analisa Pribadi (2017) 
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1.5. Sistematika Pembahasan 

Sistematika yang akan dipergunakan dalam penulisan LTP ini adalah sebagai 

berikut: 

Bab I : PENDAHULUAN: 

Berisi mengenai pengenalan dan pengantar dari judul Projek Akhir 

Arsitektur yang terdiri dari latar belakang projek Pusat Kebudayaan 

Tionghoa, pengertian projek melalui uraian tentang gambaran umum 

projek, tujuan dan sasaran pembahasan, lingkup pembahasan, dan 

sistematika pembahasan. 

Bab II : TINJAUAN PROJEK: 

 Berisi mengenai tinjauan umum projek yang mengantar kepada 

permasalahan dan memberi wawasan tentang kasus projek yang 

meliputi gambaran umum, latar belakang sesuai dengan perkembangan 

jaman dan trend serta sasaran yang akan dicapai. Selain itu juga 

terdapat tinjauan khusus yang memaparkan mengenai terminologi, 

kegiatan, spesifikasi dan persyaratan desain (arsitektur, bangunan, 

lingkungan), deskripsi konteks kota, studi banding. Kemudian juga 

terdapat kesimpulan, batasan dan anggapan. 

Bab III : ANALISIS PENDEKATAN PROJEK ARSITEKTUR 

 Berisi mengenai analisis pendekatan program arsitektur yang meliputi 

analisis pendekatan arsitektur yang berupa studi aktifitas, studi fasilitas, 

studi kebutuhan luas/besaran bangunan dan lahan, studi ruang khusus, 

studi citra arsitektural; analisis pendekatan sistem bangunan berupa 

studi sistem struktur dan enclosure, studi pemanfaatan teknologi, studi 
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sistem utilitas; analisis konteks lingkungan berupa analisis pemilihan 

lokasi dan juga analisis pemilihan tapak.  

Bab IV :PROGRAM ARSITEKTUR 

Berisi mengenai uraian kesimpulan tahap perancangan yang 

berdasarkan analisis-analisis pendekatan perancangan secara 

kualitatif dan kuantitatif secara menyeluruh. Uraian tersebut meliputi 

konsep program; tujuan perancangan yang terdiri dari faktor-faktor 

penentu perancangan, faktor persyaratan dalam perancangan, dan 

faktor dalam persyaratan perancangan; kemudian yang terakhir 

program arsitektur yang terdiri dari program kegiatan, sistem struktur 

dan sistem utilitas yang digunakan. 

Bab V : KAJIAN TEORI 

Berisi mengenai uraian kajian teori penekanan atau tema desain yang 

meliputi uraian interpetasi dan kolaborasi teori tema desain, studi 

preseden, serta kemungkinan penerapan teori tema desain yang akan 

diterapkan. Berikutnya juga berisi uraian kajian teori permasalahan 

dominan meliputi uraian interpretasi dan elaborasi teori permasalahan 

dominan, studi preseden proyek sejenis dan kemungkinan penerapan 

teori permasalahan dominan yang dijabarkan dalam LTP ini. 

Bab VI : LAMPIRAN 

Berisi mengenai gambar-gambar dan foto-foto beserta uraian yang 

mendukung dan menjelaskan isi pembahasan LTP keseluruhan 

dengan lebih rinci dan mendalam yang tidak memungkinkan dimuat 

dalam pembahasan. 

  


