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BAB IV  

ANALISIS MASALAH 

4.1. Analisis Masalah 

4.1.1. Masalah fungsi bangunan dengan aspek pengguna  

Pelaku pada bangunan antara lain adalah pengrajin/seniman, pengunjung, 

dan pengelola. Fenomena yang terjadi adalah ciri khas orang semarang 

yang cenderung latah terhadap sesuatu yang baru dan kemudian cepat 

bosan. Bisa diamati tempat-tempat baru di semarang seperti café, 

restaurant, wisata biasanya hanya ramai sesaat waktu awal buka, 

kemudian lambat laun semakin sepi dan bahkan banyak yang sampai 

bangkrut karena tidak ada pengunjung. Kecenderungan sifat masyarakat 

kota semarang yang cepat bosan menjadi permasalahan utama dalam 

hubungan antara fungsi bangunan dan aspek pengguna. 

4.1.2. Masalah fungsi bangunan dengan tapak  

Tapak berada di tanah alluvial dimana tanah tersebut bersifat lembek dan 

rawan ambles. Sehingga dalam menentukan struktur harus sesuai 

dengan kondisinya. 

4.1.3. Masalah fungsi bangunan dengan lingkungan diluar tapak 

1. Tapak tidak jauh dari pantai marina yang menyebabkan kadar garam 

lumayan tinggi, sehingga diperlukan pemilihan material yang tepat 

untuk merespon keadaan tersebut. 

2. Kondisi cuaca di tapak tergolong sangat panas menyengat pada siang 

hari. 

3. Di sekitar tapak sering dilalui kendaraan berat sehingga kebisingan 

cukup tinggi. 
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4.2. Masalah-Masalah yang Muncul 

1. Kurangnya wadah yang bagi pengrajin lokal Jawa Tengah 

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang memiliki banyak sekali 

potensi di bidang budaya. Hasil karya khas Jawa Tengah banyak yang 

sudah mendunia, namun mengapa di lingkup lokal justru malah kurang 

dihargai dan kurang diberikan kesempatan untuk berkembang? 

2. Fleksibilitas Ruang 

Tuntutan akan penyesuaian ruang dengan kegiatan atau disebut 

fleksibilitas ruang di masa mendatang. Menciptakan ruang yang 

memungkingkan dikondisikan dalam bermacam-macam sifat dan kegiatan. 

Dengan merubah susunan, ukuran, dan volume ruang sesuai dengan 

kebutuhan. 

3. Lokalitas sebagai jati diri 

Mulai menghilangnya jati diri bangsa karna masyarakat tidak pernah 

memakai ciri khas lokal. Kalua masyarakat tidak mengenalinya, bagaimana 

bisa mencintai budaya lokal? 

4. Akses dan Sirkulasi 

Memperhatikan dan mengarahkan massa dengan jumlah yang tidak sedikit 

dalam berbagai kegiatan berbeda di satu tempat. Pemisahan jalur 

berdasarkan kelompok kegiatan maupun pengunjung yang berbeda akan 

menghadiri berbagai pertemuan / kegiatan berbeda. 

5. Sistem Konstruksi 

Sistem konstruksi harus ditentukan berdasarkan jenis tanah mengingat 

kondisi tanah merupakan tanah yang lembek. Hal ini harus menjadi 

perhatian agar tidak salah mengambil keputusan. 
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4.3. Pernyataan Masalah 

Dapat ditemukan beberapa masalah desain pada projek ini seperti berikut:  

1. Bagaimana cara mewujudkan bentuk bangunan Galeri Kerajinan 

Tangan yang menerapkan budaya Jawa Tengah dengan mengangkat 

arsitektur lokalitas Semarang?  

2. Bagaimana cara menciptakan makna dan ekspresi dalam Galeri 

Kerajinan Tangan Khas Jawa Tengah yang diminati dan menarik bagi 

generasi muda dan dapat mengatasi kecenderungan generasi muda 

yang cepat bosan? 

3. Bagaimana menciptakan perencanaan tata ruang Galeri Kerajinan 

Tangan yang dapat mewadahi berbagai jenis kerajinan Khas Jawa 

Tengah dan menjadikan tujuan wisata budaya di Kota Semarang? 

 

  




