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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

Universitas Diponegoro merupakan salah satu universitas besar dan terkemuka di 

Indonesia. Terletak di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah dan merupakan salah satu 

universitas negeri di kota tersebut. Universitas Diponegoro pada mulanya memiliki 

kawasan kampus di area Semarang bawah. Namun, seiring dengan kebutuhan yang 

semakin tinggi dan mobilitas mahasiswa yang tinggi pula, maka mulai di intensifkan 

pembangunan kampus terpadu yang terletak di kawasan Tembalang.  

Kawasan Tembalang sendiri didominasi oleh permukiman penduduk. Dengan 

adanya kampus terpadu Universitas Diponegoro yang ada di kawasan Tembalang, 

semakin banyak pula traffic mahasiswa yang membutuhkan sejumlah fasilitas di daerah 

tersebut. Fasilitas yang sangat dominan adalah fasilitas tempat tinggal atau biasa disebut 

dengan kos. Dengan demikian secara otomatis jumlah penduduk terutama mahasiswa 

yang tinggal di wilayah Tembalang juga semakin banyak. 

Kebutuhan utama mahasiswa adalah mencari ilmu yang diakomodasi oleh 

kampus sebuah Universitas sebagai penyedia layanan yang utama. Fasilitas yang ada di 

Kampus Universitas Diponegoro yang diperuntukkan bagi mahasiswanya sedang dalam 

tahap pengembangan dan pembangunan. Untuk itu diperlukan optimalisasi sarana dan 

prasarana sehingga kebutuhan mahasiswa dapat terpenuhi. 

Untuk memperlancar keperluan mahasiswa akan informasi berkaitan dengan 

kuliah yang menjadi focus studi mereka, sering kali mahasiswa memerlukan suasana dan 

kondisi lingkungan yang kondusif. Kondisi ini tentu suatu keadaan yang bisa 

menyeimbangkan antara keperluan akademis yang tidak jarang membuat tingkat stress 

menjadi bertambah dengan keperluan hiburan yang dapat sedikit meredam kepenatan 

yang ada. Seperti hal nya ketikan mahasiswa tengah mengerjakan tugas, tentu mereka 

memerlukan tempat yang bisa megakomodasi semua kebutuhan yang berkaitan dengan 

tugas mereka. Hal ini bisa berupa tempat yang kondusif dengan fasilitas pencarian data 

yang memadahi atau ruang komunal yang bisa memberikan space yang cukup untuk 

kerja dalam bentuk kelompok. 

Oleh karena itu pemikiran untuk membangun dan mengembangkan fasilitas 

edukasi yang disisipkan dalam konteks entertainment akan menjadi salah satu solusi 
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kecil yang mungkin akan membawa dampak besar dan menjadikan salah satu gaya hidup 

generasi muda yang lebih dinamis. 

Perpaduan antara unsur edukasi dan hiburan akan menjadi solusi yang efektif 

untuk mengatasi beberapa permasalahan yang mungkin pada sekarang ini sudah menjadi 

masalah yang cukup memusingkan. Dengan sentralisasi pusat edukasi dan hiburan akan 

lebih menghemat waktu mobilisasi mahasiswa yang cukup dinamis sehingga bisa 

memberikan efek yeng efisien dalam masalah waktu.  

Hal-hal tersebut diatas akan melatarbelakangi penyusun untuk menyimpulkan 

bahwa perlu adanya fasilitas umum yang merupakan gabungan antara fasilitas edukasi 

dan hiburan yang untuk selanjutnya akan disebut Edutainment Centre di lingkungan 

kampus Universitas Diponegoro. Edutainment merupakan gabungan kata antara 

education dan entertainment. Tempat tersebut kemudian akan dikembangkan menjadi 

fasilitas terpusat yang terdiri dari ruang komunal untuk mahasiswa, mini library, 

bookstore dan souvenirs, lounge and café, serta student guidance. Diharapkan dengan 

adanya tempat tersebut akan merangsang potensi yang dimiliki generasi muda sekarang 

agar tumbuh lebih baik dan berkembang secara berkesinambungan dengan 

perkembangan zaman yang ada. 

 

1.2.Tujuan dan Sasaran 

1.2.1.Tujuan 

Memperoleh suatu Judul Tugas Akhir yang jelas dan layak, dengan suatu 

penekanan desain yang spesifik sesuai karakter/keunggulan judul dan citra yang 

dikehendaki atas judul yang diajukan tersebut. 

1.2.2.Sasaran 

 Tersusunnya usulan langkah-langkah pokok proses (dasar) perencanaan dan 

perancangan Edutainment Center di Universitas Diponegoro melalui aspek-aspek 

panduan perancangan (design guide lines aspect) dan alur pikir proses penyusunan LP3A 

dan Desain Grafis yang akan dikerjakan. 

 

1.3.Manfaat 

1) Secara Subyektif 

• Memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh Tugas Akhir 

• Sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai jenjang Strata-1 (S1) 
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• Sebagai pedoman dalam perencanaan dan perancangan Edutainment Center 

Universitas Diponegoro 

• Sebagai landasan pada proses Desain Grafis Arsitektur 

2) Secara Obyektif 

Sebagai sumbangan bagi ilmu pengetahuan dan menambah wawasan bagi mahasiswa 

khususnya di bidang arsitektur. 

 

1.4.Lingkup Pembahasan 

1) Ruang lingkup Substansial 

Perencanaan dan perancangan Edutainment Centre di Universitas Diponegoro 

termasuk dalam ke dalam kategori bangunan yang berfungsi sebagai fasilitas publik 

terpusat beserta dengan perancangan tapak/ lansekapnya. 

2) Ruang Lingkup Spasial 

Secara administratif daerah perencanaan Edutainment Centre di Universitas 

Diponegoro terletak di Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Kecamatan 

Tembalang memiliki batas – batas wilayah administrasi sebagai berikut : 

− Sebelah Utara  : Kecamatan Candisari 

− Sebelah Timur  : Kabupaten Demak 

− Sebelah Selatan  : Kabupaten Semarang 

− Sebelah Barat  : Kecamatan Banyumanik 

 

1.5.Metode Pembahasan 

Pembahasan dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan 

mengumpulkan, memaparkan, kompilasi dan menganalisa data sehingga diperoleh suatu 

pendekatan program perencanaan dan perancangan untuk selanjutnya digunakan dalam 

penyusunan program dan konsep dasar perencanaan dan perancangan. 

Adapun pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

1) Studi literatur 

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh landasan teori, standar 

perancangan dan kebijaksanaan perencanaan dan perancangan melalui buku, katalog  

dan bahan-bahan tertulis lain yang bisa dipertanggungjawabkan. 

2) Studi lapangan 
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Studi lapangan dilakukan melalui observasi langsung di lapangan serta wawancara 

dengan pihak-pihak terkait sehingga diperoleh potensi Edutainment Center 

Universitas Diponegoro serta daya dukung lokasi dan tapak perencanaan. 

3) Studi banding 

Studi banding dilakukan untuk membuka wawasan mengenai penggunaan 

bangunan-bangunan yang mempunyai konsep serupa dengan fungsi pada Edutainment 

Center serta fasilitas pendukung yang ada di dalamnya, sebagai wacana dalam 

perencanaan dan perancangan Edutainment Center Universitas Diponegoro. 

 

1.6.Sistematika Pembahasan 

 Sistematika pembahasan dalam penyusunan Landasan Program Perencanaan dan 

Perancangan adalah sebagai berikut : 

 

Bab I    PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang, tujuan dan sasaran, manfaat, ruang lingkup bahasan, 

metode dan sistematika pembahasan serta alur pikir. 

Bab II   TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tinjauan dan perumusan masalah tentang Edutainment Center Universitas 

Diponegoro. Tinjauan yang diadakan meliputi tinjauan umum tentang 

edutainment, faslitas pendukung, dan persyaratannya. 

Bab III  DATA 

Merupakan tinjauan Universitas Diponegoro dan kecamatan Tembalang sebagai 

lokasi Edutainment Center. Tinjauan yang diadakan meliputi tinjauan umum 

Universitas Diponegoro dan kecamatan Tembalang. 

Bab IV  KESIMPULAN, BATASAN DAN ANGGAPAN 

Berisi kesimpulan, batasan dan anggapan yang digunakan sebagai dasar 

perencanaan dan perancangan Edutainment Center Universitas Diponegoro. 

Bab V   PENDEKATAN PROGRAM PERENCANAAN DAN  

        PERANCANGAN 

Berisi uraian yang berkaitan dengan dasar pendekatan dan analisis untuk 

menentukan program perencanaan dan perancangan yang mengacu pada aspek-

aspek fungsional, kinerja, teknis, kontekstual, arsitektural, serta pendekatan 

lokasi dan tapak  

Bab VI  KONSEP DASAR DAN PROGRAM DASAR PERENCANAAN  
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            DAN PERANCANGAN 

Berisikan  konsep dasar perencanaan, konsep dasar perancangan serta program 

dasar perencanaan dan perancangan Edutainment Center Universitas Diponegoro. 
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Alur Bahasan dan Alur Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latar Belakang 

Aktualita 

• Universitas Diponegoro merupakan salah satu universitas besar di Indonesia 

yang menjadi tujuan para mahasiswa untuk menuntut ilmu. 

• Berkembangnya fasilitas pendukung di lingkungan kampus Universitas 

Diponegoro yang sedang menjadi isu dalam pengembangan lingkungan 

kampus terpadu.  

Urgensi 

• Kebutuhan mahasiswa akan suatu tempat yang dapat mengakomodasi 

kebutuhan akademis dan juga tempat untuk melakukan aktivitas yang bersifat 

sosial dalam satu lokasi. 

Originalitas  

• Perencanaan dan perancangan Edutainment Center di Universitas Diponegoro 

merupakan suatu pemikiran untuk membangun dan mengembangkan fasilitas 

edukasi yang disisipkan dalam konteks entertainment yang akan membuat gaya 

hidup generasi muda yang lebih dinamis dan lebih memberi nilai positif. 

Studi pustaka 

Studi lapangan 

Studi banding 

Diperoleh dari landasan 
teori standar perencanaan 
bangunan publik. 

Ruang serba guna, mini 
library, bookstore, café, 
information center 

Pengolahan data dari 
studi pustaka dan data 
dari studi lapangan  

Urgensi Edutainment 
Center di UNDIP 

Kesimpulan, batasan, 
anggapan 

Landasan program perencanaan dan 
perancangan arsitektur 

Edutainment Center di UNDIP 

Analisa: 

-  Aspek fungsional 
- Aspek arsitektural 
- Aspek kontekstual 
- Aspek teknis 
- Aspek kinerja 


