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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah   

Pencak silat merupakan seni beladiri tradisional indonesia yang 

menjadi khasanah budaya bangsa yang ditemukan disekitar 

masyarakat rumpun melayu. (Sumber : Krsiwantono, Setyo Erwin, 2015, 

Yogyakarta, p.15). Namun kini pencak silat mengalami perkembangan 

pesat dengan banyaknya aliran dan penggabungan jenis beladiri 

yang berbeda. Dari banyaknya jenis aliran masih banyak yang belum 

mengetahui bahwa pencak silat merupakan budaya asli rumpun 

melayu. Hal ini secara tidak langsung memberi dampak  hilangnya 

nilai budaya melayu pada pencak silat. Budaya melayu merupakan 

budaya asli pencak silat namun, pencak silat di Semarang masih 

belum merapkan budaya tersebut pada bangunan dari segi bentuk 

hingga pelingkupnya. Bentuk harus mewakili kegiatan pencak silat 

yang memilki makna antaralain fisik, bermusyawarah, aksi, 

kesederhanaan, kejujuran, wibawa, dan bertanggung jawab. 

Maka dari itu perlunya suatu gaya arsitektur yang dapat 

memperlihatkan bahwa pencak silat merupakan budaya asli melayu, 

dikarenakan pencak silat sudah dikenal diseluruh dunia dan menjadi 

olahraga yang dipertandingkan sekelas nasional hingga 

internasional. (Sumber :sejarahlengkap.com).  
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 Adapula pertandingan sekelas daerah seperti kejuaran yang 

dilakukan di Kota Semarang. Terbukti pada kejuaraan Semarang 

Open para atlit yang mengikuti berjumlah 859 orang, yang terdiri dari 

SMP, SMA, dan pesilat berprestasi (Sumber : AntarJateng, 2018). Dari 

banyaknya atlit yang mengikuti pencak silat membuat pengurus IPSI 

ingin aktif dalam kegiatan tersebut. Dengan cara memperbanyak 

kejuaraan dalam tingkatan SD, SMP, SMA yang bersuiakan 11 – 17 

tahun . Sehingga nantinya akan  banyak bibit atlit muda dalam 

pencak silat (Sumber : SuaraMerdeka, 2018). Menurut Joko santoso 

selaku ketua IPSI Kota Semarang Untuk mewujudkan atlit – atlit yang 

tangguh perlunya suatu pembenahan sepertihalnya terkait dengan 

sarana dan fasilitas yang ada di Kota Semarang (Sumber : 

Jatengtoday.com, 2018).  

Kota Semarang merupakan kota yang memilki 33 perguran 

dengan aliran yang berbeda. Namun sarana dan fasilitas kurang 

mencukupi dalam merespon kegiatan pencak silat. Kebanyakan 

fasilitas pencak silat di Semarang hanya pelatihan berupa fisik dan 

teknik yang biasanya dilakukan di luar ruangan. Peminjaman tempat 

yang digunakkan sebagai tempat latihan dengan bentuk bangunan 

bergaya arsitektur modern.  

Maka dari itu perlunya suatu tempat pelatihan beladiri pencak 

silat yang dapat digunakkan untuk mengembangkan atlit dalam 

fasilitas yang merespon kegiatan atlit pencak silat. Dan memilki 
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bentuk dan pelingkup yang mewakili kegiatan pencak silat. (Sumber : 

SuaraMerdeka, 2018). 

1.2 Masalah Desain 

 Permasalahan desain yang timbul pada projek ini adalah : 

a) Bagaimana bentuk bangunan pelatihan pencak silat dalam 

merespon budaya melayu pada pencak silat di Kota 

Semarang ? 

b) Bagaimana pelingkup pada kompleks bangunan Pelatihan 

Beladiri Pencak Silat dalam merespon nilai budaya asli 

pencak silat ? 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

1.3.1 Tujuan Pembahasan 

 Pelatihan dan Arena Beladiri Pencak Silat di Semarang ini, memilki 

tujuan yang berhubungan dengan proses desain dari pembahasan 

landasan teori : 

a) Menghasilkan suatu rancangan bangunan yang berfungsi 

sebagai wadah pengembangan bibit – bibit atlit baru 

pencak silat. 

b) Membuat tempat pelatihan dan arena beladiri yang dapat 

dijadikan sarana tempat pertandingan di Kota Semarang.  

c) Melestarikan dan memperkenalkan beladiri pencak silat 

pada kalangan muda. 
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1.3.2 Manfaat 

 Manfaat dalam projek ini dalam arsitektur adalah : 

a) Menjadikan contoh dalam pembuatan pelatihan pencak 

silat dengan pendekatan budaya melayu   

b) Menjadi salah satu bangunan yang memilki banyak fasilitas 

dalam merespon kegiatan pencak silat di Kota Semarang. 

1.4 Sistematika Pembahasan 

1.4.1 Bab I. Pendahuluan 

Berisi tentang latar belakang projek, dan diuraikan dengan beberapa 

subab antaralain : gagasan awal, tujuan dan pemanfatan  

pembahasan, serta sistematika pembahasan yang digunakkan pada 

porjek ini 

1.4.2 Bab II. Gambaran Umum 

Pada Bab II Merupakan pembahasan mengenai uraian gambaran 

umum tentang projek. Berisi tentang gambaran umum fungsi 

bangunan, kondisi lokasi dan tapak, serta gambaran umum kondisi 

lingkungan sosial budaya. 

1.4.3 Bab III. Pemograman Arsitektur 

Bab ini berisi tentang beberapa analisis, yaitu analisis kebutuhan, 

analisis preseden dan analisis struktur ruang. 

1.4.4 Bab IV. Penyelusuran Masalah Desain 

Pada bab ini merupakan proses penyelusuran masalah dimulai 

dengan membahas kajian komprehensif yang membahas analisis 
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potensi dan kendala semua aspek yang berhubungan, pembahasan 

pernyataan isu/permasalahan/fokus desain dalam projek serta 

analisis komprehensif antara beberapa aspek. 

1.4.5 Bab V. Kajian Teoritik 

Bab ini menguraikan segala teori yang digunakan sebagai dasar 

pemecahan masalah pada projek, berkaitan dengan tema atau fokus 

desain dan permasalahan dominan. 

1.4.6 Bab VI. Pendekatan Desain 

Pada bab ini, segala penjelasan tentang cara pemecahan masalah 

desain berdasarkan pernyataan masalah desain. 

1.4.7 Bab VII. Konsep Perencanaan 

 Bab ini menjelaskan tentang konsep perencanaan sebagai landasan 

dalam perancangan desain. Berisi tentang konsep ruang & tata 

ruang, konsep keruangan, konsep bentuk, konsep pelingkup, konsep 

struktur, serta konsep teknologi. 

1.4.8 Bab VIII. Strategi Desain 

Merupakan bab yang berisi tentang langkah-langkah atau tahapan 

dalam proses perancangan arsitektur sebagai tahapan dalam 

memecahkan masalah desain yang sudah ditentukan. 

 

 

 

 


