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BAB I PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

Kota Semarang merupakan salah satu kota yang memiliki berbagai 

macam budaya yaitu Arab, China, dan Jawa. Semarang memang 

bukan kota yang identik dengan budaya Solo dan Yogyakarta, namun 

masih dapat ditemukan beberapa budaya Jawa Tengah yang masih 

hidup di Kota ini. Misalnya saja seni pertunjukan yaitu pertunjukan 

wayang. Seni pertunjukan wayang ini merupakan adaptasi dari 

kesenian tradisional wayang kulit yang banyak terdapat di Kota 

Yogyakarta dan Solo. 

Wayang orang Ngesti Pandowo merupakan salah satu grup seni 

pertunjukan wayang yang dapat dikatakan populer di Kota Semarang 

pada jaman-nya. Wayang Orang Ngesti Pandowo merupakan ikon 

kesenian Kota Semarang yang ada pada jaman 1960-an dan 

mendapat apresiasi yang besar dari pemerintah maupun masyarakat 

Kota Semarang. Grup kesenian ini mementaskan pertunjukan 

kesenian wayang orang yang didasarkan dari cerita wayang kulit 

Ramayana. Namun seiring berkembangnya jaman, wayang orang 

ngesti pandowo ini semakin mengalami kemunduran. Salah satu 

bentuk kemunduran wayang orang ngesti pandowo adalah 

berkurangnya durasi pementasan atau jadwal pementasan yang 

disebabkan tidak seimbangnya biaya operasional dengan jumlah 

penonton yang terus mengalamin penurunan. Selain itu, kemunduran 
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ngesti pandowo dipengaruhi oleh kurangnya peminat dari masyarakat 

khususnya kaum muda baik dari segi penonton maupun regenerasi 

wayang orang ngesti pandowo (Putra, dkk., 2010: 38-39). 

Penonton wayang orang merupakan salah satu faktor terpenting 

dalam keberhasilan suatu pagelaran/pertunjukan. Bagaimanapun 

baiknya suatu pertunjukan yang dilakukan wayang orang Ngesti 

Pandowo, apabila tidak ada yang menonton maka tidak ada artinya 

(Walujo, 2000: 13). Apabila melihat penonton yang ada pada era 

jaman post modern saat ini, kaum muda yang akan menjadi penerus 

kesenian tradisional wayang ini merupakan generasi milenial atau 

dapat disebut “Generasi Y”. Generasi ini lebih tertarik dengan sesuatu 

yang terkesan unik, fleksibel, dan sederhana atau mudah dipahami. 

Hal ini berbanding terbalik dengan kesenian tradisional wayang yang 

pada hakekatnya masih terkesan kaku dan sulit dipahami alur 

ceritanya, berbeda halnya dengan budaya-budaya luar yang mudah 

dan cepat untuk dipahami. Jika hal ini terus dibiarkan, maka akan 

semakin punah kesenian tradisional wayang yang ada di Semarang ini 

nantinya. 

Oleh karena itu, untuk membangkitkan kembali eksistensi kesenian 

tradisional di Kota Semarang dikalangan generasi muda perlu 

diadakan tempat khusus untuk menimba ilmu tentang kesenian 

tradisional wayang ini. Bangunan kesenian tradisional wayang ini 

merupakan salah satu tempat yang cocok untuk kaum muda dan para 
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seniman wayang menggali serta ikut melestarikan kesenian tradisional 

ini melalui berbagai event kesenian atau pertunjukan lainnya. 

1.2. Masalah Desain 

Masalah desain yang ditemukan dalam perencanaan Gedung 

Kesenian Tradisional Wayang di Semarang ini, yaitu: 

1. Bagaimana menjaga eksistensi wayang melalui desain bangunan 

milenial namun tetap mempertahankan jiwa seni wayang 

tersebut? 

2. Bagaimana tatanan area panggung pertunjukan agar dapat 

memberikan kenyamanan gerak bagi pemain wayang? 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat 

1. Tujuan 

Untuk mengembalikan eksistensi kesenian tradisional 

wayang kepada masyarakat sehingga dapat kembali dilestarikan 

dan dijaga dari kepunahan akibat tergerus perkembangan jaman 

dengan cara mengemas dalam bentuk aksitektural yang unik dan 

menarik kalangan generasi milenium. 

2. Manfaat 

a. Manfaat Akademis (Arsitektur) 

Sebagai salah satu raferensi bangunan di Indonesia yang 

memadukan antara kesenian tradisional dengan unsur-unsur 

arsitektur milenial yang berbanding terbalik. 

b. Manfaat Praktisi (Masyarakat, Pemerintah, Swasta) 
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Sebagai tempat untuk berkarya melestarikan kesenian 

tradisional wayang dan menghidupkan kembali suasana 

kesenian Kota Semarang yang ada di Sobokarti. Selain itu 

juga dapat sebagai salah satu tujuan wisata kesenian Kota 

Semarang yang dapat dikunjungi oleh berbagai wisatawan 

baik dalam kota maupun luar kota. 

 

1.4. Sistematika Pembahasan 

1. BAB I Pendahuluan 

Pada bab ini, menjelaskan tentang latar belakang 

perancangan bangunan kesenian tradisional wayang di 

Semarang, masalah desain yang ditemukan pada perancangan, 

tujuan dan manfaat perancangan secara umum dan mendasar. 

2. BAB II Gambaran Umum 

Pada bab ini, menjelaskan tentang gambaran proyek yang 

dikerjakan yaitu bangunan kesenian tradisional wayang di 

Semarang dengan melihat kondisi lokasi, tapak, dan kondisi 

lingkungan sekitar bangunan secara umum dan mendasar berupa 

data-data yang dikumpulkan melalui pengamatan dilapangan. 

3. BAB III Pemrograman Arsitektur 

Pada bab ini, menjelaskan tentang pemrograman arsitektur 

untuk bangunan kesenian tradisional wayang di Semarang 

berdasarkan standar dan data yang diperoleh pada saat di 

lapangan sesuai dengan potensi dan kendala yang ditemukan. 
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4. BAB IV Penyelusuran Masalah Desain 

Pada bab ini, dilakukan analisa mengenai situasi potensi dan 

kendala antara manusia, bangunan, dan lingkungan dengan 

kondisi faktual. Selain itu, mengkaji lebih dalam mengenai 

permasalahan yang ditemukan pada perencanaan bangunan 

kesenian tradisional wayang di Semarang sesuai dengan potensi 

dan kendala yang ditemukan. 

5. BAB V Kajian Teoritik 

Pada bab ini, mengkaji mengenai teori-teori arsitektur yang 

digunakan untuk dasar dalam pemecahan masalah desain yang 

sudah dinyatakan pada bab 4 sesuai dengan pernyataan masalah 

yang ditemukan. 

 

6. BAB VI Pendekatan Desain 

Pada bab ini, dijelaskan mengenai sikap yang diambil 

sebagai solusi pemecahan masalah yang sudah dinyatakan pada 

bab 4 sesuai dengan yang dipilih dan yang sudah ditetapkan. 

7. BAB VII Konsep Perencanaan 

Pada bab ini, mengkaji mengenai konsep-konsep yang 

digunakan sebagai landasan dalam proses perancangan arsitektur 

nantinya. 
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8. BAB VIII Strategi Desain 

Pada bab ini, mengkaji mengenai langkah atau tahapan 

dalam proses perancangan arsitektur sebagai tahapan dalam 

memecahkan masalah desain. 

 


