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BAB IV 

PENYELUSURAN MASALAH DESAIN 

4.1 Analisa Situasi Potensi dan Kendala 

Berdasarkan penjabaran pada bab 1 dan bab 2 dapat ditarik menjadi 

sebuah kesimpulan yang berisi tentang potensi dan kendala 

berdasarkan manusia, bangunan, dan lingkungan yang ada di  

situasi tapak. Beberapa yang menjadi alasan  sebagai berikut : 

I. Potensi Bangunan dan Lingkungan : Merupakan kawasan 

pembangunan yang memilki fungsi sebagai pengembangan 

olahraga dan rekreasi. Suhu lingkungan pada pagi hari pukul 

06.00 - 12.00, suhu pada tapak mencapai 24 ˚C - 33˚C. Pada 

siang hari suhu pada tapak mencapai 28 ˚C - 34˚C, sore hari 

mencapai 25 ̊ C - 28˚C.  Adanya pohon peneduh berupa  pohon 

angsana dengan lebar ± 1 meter. Belum ada bangunan yang 

memilki fungsi pelatihan pencak silat di lingkungan tersebut. 

Kendala Bangunan dan Lingkungan : Kondisi bangunan di 

lingkungan tapak bergaya arsitektur modern. Gaya bangunan 

yang mulai diterapkan pada awal tahun 70 an. bangunan ini 

menyesuaikan dengan bahan dan teknologi terkini. Kebisingan 

dari jalan menuju tapak cukup tinggi pada bagian arah utara ± 

45 – 55 db. Terdapat pemandangan bangunan grand candi 

hotel pada arah barat, pemandangan arah utara bangunan 

kantor pos sedangkan pemandangan selatan berupa bangunan  

cafe.  
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II. Potensi Manusia : Banyaknya peserta yang mengikuti 

pertandingan pada tahun 2018 berjumlah 859 yang terdiri dari 

SMP, SMA, dan pesilat berprestasi  

Kendala Manusia : Kondisi sosial-budaya pada tapak, 

cenderung invidualis dikarenakan masyarakat yang ada di 

sekitar tapak merupakan pekerjaan kalangan atas. Kurangnya 

akan pemahaman tentang pencak silat dari segi budayanya 

hingga manfaatnya. 

4.2 Pernyataan Isu / Permasalahan / Fokus Desain 

  Pernyataan Isu yang ditemukkan pada potensi dan kendala 

berdasarkan manusia, bangunan dan lingkungan paling utama 

adalah banyaknya peminat beladiri pencak silat namun belum ada 

fasilitas yang merespon kegiatan tersebut dari segi sarana dan 

prasarana. Kurangnya pemahaman masyarakat akan nilai budaya 

asli pencak silat dan manfaat dari beladiri tersebut. Dikarenakan sifat 

masyarakat cenderung individualis dan kekinian. Oleh karena itu 

perlunya  gaya arsitektur yang mengikuti perkembangan sekarang 

namun masih mengikat nilai budaya asli pencak silat tersebut. 

4.3 Analisa Aspek Ruang Terhadap Tapak dan Lingkungan 

Berdasarkan penjabaran bab 2 dan bab 3 dapat ditarik menjadi 

sebuah kesimpulan yang berisi tentang aspek ruang terhadap tapak 

dan lingkungan. Beberapa yang menjadi alasan  sebagai berikut : 
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A. Peletakkan ruang yang memilliki sifat privacy dan 

kenyamanan yang tinggi seperti area pelatihan dan 

area wisma atlit dijauhkan dari kebisingan yang 

letaknya di depan tapak dengan kebisingan 45 – 55 db. 

Dikarenakan pada bagian utara tapak terdapat 

kebisingan yang diakibatkan kendaraan motor, mobil, 

dan bus. 

B.  Adanya pohon peneduh berupa angsana dengan 

diameter ± 1 meter yang ada pada tapak. Hal ini 

nantinya akan berdampak pada ruang khusus seperti, 

ruang pelatihan mental, ruang pelatihan teknik, dan 

ruang pelatihan senjata. Dikarenakan butuhnya 

suasana yang asri dan peneduh ketika siang hari agar 

mental atlit dan cara berpikir dapat berkembang, 

sehingga mendapatkan inspirasi ketika melakukan 

pelatihan teknik maupun senjata.   

C. Bangunan Sekitar tapak menggunakkan gaya 

arsitektur modern dengan penggunaan material yang 

kekinian. Bangunan yang mayoratis menggunakkan 

bentuk persegi dengan material kekinian 

memperlihatkan bahwa bangunan sekitar terlihat elit. 

Oleh karena itu nantinya bentuk bangunan ini akan 

diterapkan pada projek sebagai respon terhadap 

lingkungan buatan. 
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4.4 Pernyataan Pemecahan Berdasarkan Potensi dan Masalah 

 Pernyataan pemecahan diambil berdasarkan potensi dan masalah 

yang sudah diuraikan pada bab 4.1.  

1. Penggunaan material yang merespon suhu dan kebisingan yang 

diterapkan pada pelingkup bangunan. Contoh penggunaan jenis 

lantai harus menggunakkan material yang memantulkan bukan 

menyerap sinar matahari ketika siang hari, 

2. Bangunan yang menerapkan filosofi budaya asli pencak silat 

agar masyarakat Kota Semarang paham tentang asal – usul 

beladiri yang meraka nantinya pelajari. 

3. Peletakkan ruangan berdasarkan sifat ruang tersebut, contoh 

ruangan mental, dan ruangan teknik. Ruangan ini membutuhkan 

suasana yang asri dan jauh dari keramaian. Pada tapak terdapat 

kebisingan tinggi yang ada di depan yang diakibatkan oleh 

kendaraan maka dari itu untuk ruangan yang merupakan area 

pelatihan harus berada jauh dari jalan tersebut. 

4. Perlunya budaya melayu sebagai identitas bangunan pelatihan 

pencak silat. Agar masyarakat ketika memasuki bangunan 

paham bahwa pencak silat merupakan budaya asli indonesia 

yang ditemukkan disekitar rumpun melayu. 

5. Penggunaan bahan material yang kekinian yang dimaksudkan 

untuk merespon gaya arsitektur disektar tapak. Bangunan ini 

nantinya  diharapakan dapat menampilkan budaya asli pencak 

silat dan terkesan kekinian atau mengikuti zaman. 
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 4.5 Pernyataan Masalah Desain 

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 ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


