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BASI 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Proyek 

1.1.1 Ide 

• Strategi Desain 

Perancangan teater ini merupakan sebuah perancangan bangunan 
, 

baru. Bangunan teater direncanakan memiliki kontribusi utama kepada 

masyarakat yaitu sebagai tempat untuk menikmati pertunjukkan serli 

dan sebagai pengembangan seni pada masyarakat luas. 

• Keunikan Proyek 

Teater ini direncanakan selain sebagai tempat untuk mempertunjukkan 

suatu periunjukkan seni, juga dapat dimanfaatkan sebagai tern pat 

kegiatan meeting, seminar, dan lain sebagainya (kegiatan yang 

memerlukan ruang yang besar dan berkapasitas banyak) yang 

digunakan saat tidak ada jadwal pertunju.kkan sehingga tidak merubah 

tujuan utama penggunaan teater. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan 

income dari b~ngunan teater. 

1.1.2 Alasan Pemilihan Judul 

1.1.2.1 Ketertarikan 

Seni merupakan salah satu aspek dalam kehidupan manusia 

yang sang at dihargai nilainya. Masyarakat dapat menikmati seni 

tari, seni niusik, dan lain sebagainya dengan mendengarkan, 

melihat, serta menonton seni tersebut secara bersama-sama di 
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mana seni tersebut menjadi fokus utama. Kegiatan menikmati 

seni ini disebut dengan pertunjukkan. 

8anyaknya kegiatan konser musik, munculnya trend music jenis 

baru, dan berbagai macam kegiatan pertunjukkan music yang 

selalu dipenuhi oleh pengunjung khususnya di kota Semarang, 

menjadi latar belakang ketertarikan dengan bangunan teater. 

1.1.2.2 Kepentingan Mendesak 

Kepentingan mendesak mllncul sekarang ini terutama 

diakibatkan karena kurangnya peseni yang muncul dari k6ta 

Semarang. Selain itu, masyarakat kota Semarang senang untuk 

berkumpul bersama menikmati suatu pertunjukkan. Keadaanini 

menunjukkan kegiatan berkumpul masyarakat harus diwadahi 

dengan baik. 

1.1.2.3 Kebutuhan 

Kota Semarang memiliki jumlah p~nduduk kurang lebih 

1.561.548 orang dengan sebagian besqr memiliki ketertarikan 

dalam bidang seni yang terlihat dari tahun 1980 an, yaitu pad a 

saat penaml;>ahan fungsi lapangan Simpanglima yang tadinya 

hanya sebagai wadah untuk aktifitas olahraga, digunakan juga 

sebagai tempat pertunjukkan seni. Hal ini menunjukkan 

masyarakat kota Semarang cenderung menyukai pertunjukkan 

seni. Selain itu, masyarakat membutuhkan hiburan-hiburan yang 

didapatkan dari konser, acara lawakan, dan lain sebagainya. 

1.1.2.4 Keterkaitan 
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Adanya kebutuhan untuk bersosialisasi bersama antar 

masyarakat kota, ketertarikan masyarakat dengan kegiatan seni, 

kebutuhan untuk dihibur, dan kebutuhan untuk mewadahi 

kegiatan bersama masyarakat khususnya dalam bidang seni, 

maka ·direncanakan sebuah bangunan teater yang dapat 

mewadahi kegiatan yang metibatkan masyarakat kota 

Semarang. 

1.2. Tujuan dan Sasaran Pembahasan 

Tujuan dari bangunan teater ini adalah : 

• Tempat untuk menikmati pertunjukkan seni dan sebagai pengembangan 

seni masyarakat luas. 

• Tempat untuk mewadahi kegiatan bersama masyarakat kota Semarang 

terutama kegiatan seni 

Sasaran dari bangunan teater ini adalah masyarakat luas dar.i dalam kota 

maupun luar kota yang menyukai bidang seni, terutama pertunjukkan. 

1.3. Lingkup Pembahasan 

Proyek perancangan bangunan Performing Art Center di Semarang terbatas 

pada spesifikasi kegiatan seni pertunjukkan teater modern yang dapat dijelaskan 

dengan: 

• Deskripsi proyek 

Pemaparan secara umum dan ktTusus mengenai terminologi, pengenalan 

proyek, standar, dan permasalahan desain. 

• Program arsitektural 
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AnaJisa arsitektural yang berupa studi-studi, masalah desain, lokasi, dan site 

yang sesuai dengan konteks. Kemudian pembahasan lebih lanjut tentang 

pemecahan dan solusi yang digunakan. 

e Kajian teori 

Teori-teori mutlak yang berhubungan dengan pertunjukkan seni yang 

nantinya akan diaplikasikan ke dalam proyeK. 

1.4. Metoda Pembahasan 

1.4.1 Metoda Pengumpulan Data 

Metoda pengumpulan dat~ terbagi menjadi 2, yaitu : 

1.4.1.1 Pengumpulqn Data Primer 

Merupakan prpses pengumpulan data secara nyata yang dapat 

diperoleh dengan beberapa cara, yaitu : 

a. Studi banding 

Yang dimaksud dengan studi banding adalah 

membandingkan proyek bangunan teater ini dengan teater 

lain yang sudah ada sebelumnya. 

Tujuan dari studi banding ini adalah untuk mengetahui wujud 

keseluruhan dari teater yang sudah ada beserta penataan 

ruang, organisasi ruang, hirarki ruang, p~namaan, ukuran, 

detail - detail, ornamen, dan sebagainya. 

Dengan melakukan studi bancting ke I;>angunan teater lain, 

maka dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya 

sehingga perancangan teater ini akan menjadi lebih baik 

dibandingkan perancangan - perancangan sebelumnya. 

b. Studi kasus 
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Jenis bangunan yang diambil adalah yang berjenis lain dari 

teater. Hal ini dikarenakan untuk studi kasus, tUjuannya 

adalah membandingkan kebutuhan yang ada pada teater ini 

dibandingkan dengan bangunan lain yang memiliki fasilitas 

yang sarna. 

Salah satufasilitas yang dapat dilakukan studi kasus adalah 

penataan par1<ir. 

1.4.1 .2 Pengumpulan Data Sekunder 

Data - data sekunder merupakan data penunjang yang tidak 

dapat diperoleh saat survey, misalnya masterplan, standar 

teater, dan lain sebagainya. 

1.4.2 Metoda Penyusunan dan Analisa 

• Memilih data-data yang diperlukan untuk disesuaikan dengan 

pemprograman teater. 

• Mengelompokkan data yang telah ada menjadi beberapa bagian. Hc;ll 

ini bertujuan untuk memudahkan ana lisa. 

• Men9analisa data yang telah dikelompokkan berdasarkan ketentuan 

yang telah ada dari literatur yang berhubungan dengan teater. 

1.4.3 Metoda Pemprograman 

Data - data yang sudah dianalisa dikaitkan dengan keadaan yang sudah 

ada, kemudian akan muncul masalah-masalah desain yang hams diatasi. 

Dari masalah desain tersebut, dicari pemecahannya dan dikaitkan dengan 

hasil analisa yang telah ditemukan. 

1.4.4 Metoda Perancangan Arsitektuf 



• Program arsitektur direncanakan melalui penyusunan konseptual 

bangunan berdasar studi. 

• Gagasan awal berupa konsep dan alternatif desain diterapkan dalam 

bentuk sketsa kontekstual. 

• MenHai dan memilih rancangan desain y;:mg paling ideal untuk 

dikembangkan menuju hasH akhir yaitu gam bar kerja. 

Semua proses ini merupakan satu kesatuan di dalam perancangan 

arsitektur. 

1.5. Sistematika Pembahasan 

BAB I PENDAHUlUAN 

Bab ini berisi pengenalan umum, latar belakang proyek, tujuan dan sasaran 

proyek, batasan program, metoda, pembahasan, dan sistematika pembahasan. 

BAB 1/ TINJAUAN PROYEK 

Bab ini berisi tentang tinjauan urn urn dan khusus mengenai proyek, spesifikasi 

mengenai persyaratan dan permasalahan desain, studi banding, lokasi proyek, 

kesimpulan, batasan, dan anggapan yang berkaitan dengan proyek. 

BAB III ANALISIS PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR 

Bab ini berisi tetang anal isis sebagai dasar dari program arsitektur untuk 

menemukan solusi dari masalah desain. Analisis ini dilihat dari 3 segi, yaitu 

arsitektur, system bangunan, dan konteks lingkungan. 

BAB IV PROGRAM ARS1TEKTUR 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya, dengan 

hasH berupa konsep program, tujuan perancangan, factor penentu perancangan, 

factor persyaratan perancangan, dan program arsitektur. 

BAB V KAJIAN TEORI 
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Bab ini berisi tentang teori yang akan digunakan di dalam proyek ini, sebagai 

dasar dari penekanan desain dan core issue. 
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