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BAB IV 

PENELUSURAN MASALAH DESAIN 

 

4.1 Kajian Komprehensif Potensi dan Kendala 

Dalam perancangan projek Kompleks Pagelaran Seni Tari Tradisional Jawa 

di Kota Pati ini terdapat beberapa potensi dan kendala, potensi dan kendalah 

dilihat dari aspek manusia dan lingkungan projek, yaitu:   

a. Potensi 

- Seniman tari tradisional di Kota Pati masih banyak, sehingga kesempatan 

untuk mengenal tari tradisional masih banyak 

- Antusias masyarakat mengenai kesenian tari tradisional masih ada, 

dengan rutin diadakan pementasan. 

- Lokasi site yang dekat dengan pusat komunitas lainya 

- Lokasi site dekat dengan fasilitas publik kota 

- Di setiap SMA di Kota Pati mewajibkan adanya ekstrakulikuler seni tari 

tradisional, hal tersebut merupakan salah satu kesempatan 

- Kegiatan dilingkungan site hamper 24 jam dalam satu hari, sehingga 

lingkungan selalu ramai  

- Lokasi mudah dicapai, karena berada di dalam area Kota Pati, dan akses 

jalan bagus  

b. Kendala 

- Kondisi site yang kurang terawat dan terbengkalai 

- Banyaknya sampah pada tapak 

- Site berdampingan langsung dengan rumah warga 
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- Mengarahkan masyarakat dan seniman untuk melihat dan berkarya didalam 

kompleks bangunan 

 

4.2 Pernyataan Isu 

Dengan latar belakang tersebut maka muncul beberapa isu yang terkait,, 

diantaranya :  

1. Kontekstual  

Bangunan kompleks seni tari ini berdekatan dengan bangunan komunitas 

lain, yaitu stadion Joyokusumo di kota Pati sehingga keselarasan antar bangunan 

tersebut diperlukan untuk menciptakan keharmonisan.   

2. Pagelaran 

Fungsi utama dari projek adalah sebagai tempat pagelaran seni tradisional, 

sehingga membutuhkan kajian tentang pagelaran seni terutama adalah seni tari, 

agar fungsi dari bangunan dapat berjalan dengan baik.  

 

4.3 Analisa Komprehensif  

4.3.1 Ruang Luar Berdasarkan Kegiatan dan Fungsi 

Ruang luar adalah ruang yang membatasi tapak dengan alam sekitar, 

batas alam terdapat dua jenis yaitu batas horizontal (bentang alam) dan batas 

vertikal (masa bangunan dan vegetasi).  Ruang luar berdasarkan kegiatan 

dibedakan menjadi dua bagina, yaitu: 

1. Ruang luar aktif 

Ruang luar yang difungsikan sebagai ruang untuk berkegiatan, seperti jalan-

jalan, bermain, dll. Pada intinya ruang luar aktif dapat digunakan untuk 

berkegiatan, pada projek ruang luar bersifat aktif digunakan sebagai teater 

outdoor. 
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2. Ruang luar pasif 

Ruang luar pasif merupakan ruang yang dirancang tidak digunakan untuk 

melakukan kegiatan manusia, ruang luar pasif digunakan untuk mempercantik 

suatu bangunan atau area bangunan, ruang luar pasif dapat berupa taman pasif 

atau area hijau.  

Selain ruang luar yang dibedakan berdasarkan kegiatan, ruang luar juga 

dapat dibedakan berdasarkan fungsinya, diantaranya : 

3. Ruang luar fungsional, yaitu : 

a. Ruang luar yang digunakan untuk berkegiatan 

b. Sebagai ruang peralihan atau ruang tunggu 

c. Sarana penguhung antar masa bangunan 

d. Sebagai pengatur jarak antar masa bangunan 

e. Serta sebagai pembatas antar masa bangunan 

4. Ruang luar ekologis, yaitu: 

a. Sumber penyegaran udara (penghasil O2 dan menyerap CO2) 

b. Sebagai area resapan air hujan  

c. Sebagai penutup tanah yang lunak 

4.3.2 Orientasi Terhadap Tapak dan Sekitarnya 

Penempatan bangunan pada tapak berkaitan dengan bangunan lain 

disekitarnya sangat penting, mengingat letak tapak berdampingan dengan 

bangunan komunitas lain di Kota Pati, agar antara bangunan yang sudah ada 

dengan kompleks seni tari tradisional ini dapat selaras.   

Orientasi bangunan terhadap matahari, angin dan view pada tapak 

merupakan hal yang harus dipertimbangkan, mengingat pada tapak terdapat hutan 

jati  yang dapat menjadi view bangunan yang bagus. 
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Menurut Setyo Soetiadji (Soetiadji S, 1986) orientasi adalah “suatu posisi 

relative suatu bentuk terhadap bidang dasar, arah mata angin, atau terhadap 

pandangan seseorang yang melihatnya. Dengan berorientasi dan kemudian 

mengadaptasikan situasi dan kondisi setempat, bangunan kita akan menjadi milik 

lingkungan. Jenis orientasi menurut (Soetiadji S, 1986), yaitu:  

1. Orientasi terhadap garis edar matahari yang merupakan suatu bagian yang 

elemen  penerangan alami. Namun pada daerah beriklim tropis penyinaran 

dalam jumlah yang berlebihan akan menimbulkan suatu masalah, sehingga 

diusahakan adanya elemen-elemen yang dapat mengurangi efek terik 

matahari. 

2. Orientasi pada potensi-potensi terdekat, merupakan suatu orientasi yang lebih 

bernilai pada sesuatu, bangunan dapat mengarah pada suatu tempat atau 

bangunan tertentu atau cukup dengan suatu nilai orientasi positif yang cukup 

membuat hubungan filosofisnya saja. 

3. Orientasi pada arah pandang tertentu, yang biasanya mengarah pada 

potensipotensi yang relatif jauh, misalnya arah laut, atau pemandangan 

alam. 

Tapak berorientasi pada akses utama, yaitu Jl.Kol Sunandar dan pada 

bangunan stadion Joyo Kusuma Pati yang merupakan bangunan komunitas 

olahraga yang ada di Kota Pati, dengan demikian tapak cocok dengan teori 

Soetiadji.  
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Gambar 4. 1 Orientasi Tapak pada Jalan Utama 

Sumber Analisis Pribadi,2018 

 

Selain berorientasi pada jalan utama dan bangunan sekitar, tapak juga 

memiliki potensi view hutam jati dan area sawah, yang bila dilihat pada ketinggian 

tertentu akan memberikan view yang bangus untuk bangunan. 
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Let.Kol.Sunandar 
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Gambar 4. 2 Potensi View Tapak Hutan Jati 

Sumber Analisis Pribadi,2018 

 

Selain hutan jati, disekitar tapak terdapat lingkungan buatan berupa 

perumahan graha jaya Kusuma, perumahan ini dikelola oleh perorangan dan 

bukan tipe perumahan cluster, di perumahan ini hanya menyediakan bidang tanah 

yang dibangun secara pribadi oleh pembeli tanah, sehingga rumah yang dibangun 

tidak seragam, sesuai dengan keinginan pemilik rumah.  

 

Gambar 4. 3 Lingkungan Buatan di Sekitar Tapak  

Sumber dok. Pribadi,2018 

 

Hutan Jati 

: Hutan jati 
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Lingkungan buatan disekitar tapak selain perumahan, terdapat deretan 

pertokoan. Pertokoan disekitar tapak cukup banyak dan ramai, terdapat juga area 

didepan tapak yang digunakan untuk night food street. Sehingga area tapak pada 

malam hari pun tetap ramai dengan kegiatan masyarakat Kota Pati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 4 Area Pertokoan di Sekitar Tapak 

Sumber dok. Pribadi,2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Pertokoan  : Area Pertokoan 


