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BAB IV PENYELUSURAN MASALAH DESAIN 
 

4.1. Kajian Komperhensif 

Dalam perancangan proyek bangunan kesenian tradisional wayang 

di Semarang ini memiliki beberapa potensi kendala yang dapat 

ditemukan: 

4.1.1. Potensi 

Potensi yang terdapat pada sekitar tapak adalah sebagai berikut: 

1. Berdekatan dengan kawasan budaya tertua di Kota Semarang 

yaitu Sobokarti dimana merupakan salah satu tempat bersejarah 

yang melahirkan para seniman di Semarang. Sobokarti 

merupakan tempat awal mula sanggar – sanggar kesenian di Kota 

Semarang berdiri. 

2. Dekat dengan jalan arteri sekunder yaitu Jl. Dr. Cipto yang mudah 

diakses oleh berbagai macam kendaraan dan angkutan umum. 

3. Mudah diakses dari lingkar tol Kota Semarang, sehingga 

rombongan wisatawan dari luar kota mudah untuk menuju ke area 

tapak.  

4. Dekat dengan sasaran user proyek ini yaitu para generasi muda 

penerus kesenian tradisional wayang ini. Terdapat cukup banyak 

bangunan pendidikan setara SMA di sepanjang Jl. Dr. Cipto. 

 

4.1.2. Kendala 
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Kendala yang ditemukan pada sekitar tapak adalah sebagai 

berikut: 

1. Merupakan daerah yang sepi wisatawan dikarenakan area 

sobokarti yang sudah lama tidak diketahui masyarakat tentang 

perkembangan kesenian yang ada pada area tersebut. 

2. Kurangnya peminat kesenian tradisional dikalangan generasi 

muda dikarenakan kemasan kesenian tradisional wayang kurang 

menarik. 

3. Pada siang hari, Jl. Dr. Cipto sering terjadi kemacetan dekat 

pemberhentian lampu lalu lintas. 

4. Dekat dengan kawasan perdagangan dan tapak terdapat 

bangunan bekas dari Gedung Semarang Exhibition Center yang 

dulunya merupakan sebuah pusat perbelanjaan dan pasar modern 

Dargo. 

 

4.2. Pernyataan Isu, Masalah dan Fokus Desain 

4.2.1. Pernyataan Isu 

1. Kontekstual 

Mulai melunturnya kepedulian masyarakat Kota Semarang 

terutama generasi milenial akan pentingnya melestarikan 

kesenian tradisional. 

 

2. Pagelaran 
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Pagelaran wayang di Kota Semarang mulai berkurang 

peminatnya, sehingga jam terbang para seniman wayang ikut 

terpotong dikarenakan tidak adanya timbal balik antara biaya 

pengeluaran dengan biaya pemasukan. 

 

3. Kelokalan 

Wayang orang Ngesti Pandowo sebagai ikon kesenian 

tradisional wayang di Kota Semarang mulai punah generasi 

penerusnya. Hal ini dapat mengancam hilangnya ciri khas kota 

semarang dalam bidang kesenian tradisionalnya. Namun 

dikalangan generasi milenial saat ini, kesenian tradisional 

bukanlah hal yang menarik perhatian. 

 

4. Hubungan dengan masa bangunan 

Untuk menarik minta para generasi muda, diperlukan inovasi 

baru yang lebih unik. Kesenian tradisional harus dikemas secara 

unik untuk menarik minat generasi milenial di jaman sekarang. 

Mulai dari cara penyampaian lewat segi arsitekturalnya. 

 

4.2.2. Pernyataan Masalah dan Fokus Desain 

1. Arsitektural 

Perencanaan kompleks bangunan kesenian ini harus didasari 

dari hubungan bangunan dengan manusia dan lingkungan. 

Mendesain area tapak untuk menghindari zona krodit jalan Dr. 
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Cipto membuat tatanan masa mengikuti pergerakan dari analisa 

dilapangan. Selain itu memunculkan aksen lokalitas untuk 

menunjukan ciri khas bangunan harus disamakan dengan tempat 

bangunan dibangun. 

 

2. Bangunan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masalah yang ditemukan pada aspek bangunan terletak pada 

penggabungan antara unsur arsitektur milenial dengan unsur 

kesenian wayang. Bangunan harus didesain semenarik mungkin 

untuk menarik minat pengunjung datang ke bangunan kesenian 

ini. Selain itu desain yang fleksibel dan dinamis membuat 

bangunan ini harus terus berkembang seiring berjalannya waktu 

agar tidak tergerus perkembangan jaman. 

 

3. Lingkungan 

Gambar 4.1. massing bangunan dengan sekitar 

Sumber: data pribadi 
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Bangunan kesenian ini nantinya akan berada dekat dengan 

kawasan perdagangan dan area sobokarti dimana merupakan 

area cagar budaya tempat kesenian di Kota Semarang muncul 

pertama kalinya. Bangunan harus didesain berkesinambungan 

dengan area sobokarti untuk terus menjaga cagar budaya yang 

lama agar tetap menjadi sorotan di mata masyarakat. Bangunan 

kesenian ini harus mampu menjaga kesinambungan dengan area 

sobokarti karena sangat berdekatan satu dengan yang lainnya. 

 

4.3. Analisa Komperhensif 

4.3.1. Ruang luar berdasarkan kegiatan dan fungsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bangunan kesenian ini harus berkesinambungan dengan bangunan 

yang ada disekitarnya termasuk bangunan sobokarti. Terkait dengan 

kegiatannya yaitu sama-sama mengenai kesenian, maka diperlukan 

sebuah penghubung antara bangunan satu dengan yang lainnya. 

Gambar 4.1. massing bangunan dengan 

sekitar 

Sumber: data pribadi 
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Penghubung ini ditujukan agar tidak sembarangan orang dapat 

mengakses masuk kedalambangunan namun juga tidak membatasi 

hubungan dengan bangunan disebelahnya. 

4.3.2. Orientasi terhadap tapak dan sekitarnya 

 

 

 

 

 

 

 

Bangunan sebisa mungkin didesain mengikuti pergerakan alur 

angin, aksesibilitas, dan hubungan antar bangunan disekitarnya. 

Bangunan harus menjadi eyecatching sehingga banyak masyarakat 

yang tertarik untuk datang. Namun tidak didesain terlalu menonjol 

sehingga kehilangan citra lokalitas yang dimiliki bangunan ini. 

 

Gambar 4.2. massing bangunan  

Sumber: data pribadi 


