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BAB III 

 TINJAUAN LOKASI 

 

3.1 Kondisi dan Potensi Kota Semarang 

3.1.1 Kondisi Fisik dan Non Fisik Kota Semarang 

 Kota Semarang merupakan ibu kota Propinsi Jawa Tengah, yang juga merupakan tempat 

terjadinya perkembangan perekonmian yang begitu pesat, sehingga Kota Semarang merupakan 

indikator kuat bagi daerah-daerah lain di Propinsi Jawa Tengah untuk mengikuti perkembangan 

kota Semarang. 

 Disamping itu, kota semarang sebagai pusat pemerintahan Propinsi Jawa Tengah 

memiliku letak geografis yang vital bagi perkembangan Propinsi Jawa Tengah, hal ini karena: 

1. Kota semarang merupakan transit poin yang sangat strategis, dimana Semarang diapit oleh dua 

kutub pengembangan yaitu Jakarta di barat dan Surabaya di timur, serta diapit oleh dua propinsi 

yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. Hal ini mempunyai pengaruh besar bagi perkembangan di 

segala bidang di kota semarang khususnya di bidang transportasi. 

2. Gerbang masuk Hinterland. Khususnya Propinsi Jawa Tegah. Peranan ini semakin jelas 

mengingat Semarang memiliki pelabuhan laut dan pelabuhan udara, yang mana fungsinya dari 

tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang semakin pesat. 

 Secara geografis, semarang terletak antara garis 6ᴼ50’ – 7ᴼ50’ lintang selatan dan garis 

109ᴼ50’ – 110ᴼ35’ bujur timur, dengan dibatasi oleh : 

1. Sebelah Barat : Kabupaten Kendal 

2. Sebelah Timur : Kabupaten Demak 

3. Sebelah Tenggara : Kabupaten Grobogan 

4. Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang 

5. Sebelah Utara : Laut Jawa 

 Luas wilayah 373,7 km2 terbagi atas 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Dilihat dari 

topografi, semarang terdiri dari area perbukitan, dataran rendah dan pantai dengan ketinggian 9ᴼ 

– 27ᴼ m. Dengan keadaan seperti ini, maka semarang memiliki ciri kota maritim sekaligus juga 

kota perbukitan. Secara klimatologi semarang terletak di daerah tropis, dengan suhu berkisar 27,6 

ᴼC. Suhu rendah adalah 24,3 dan suhu tertinggi adalah 31,8. Kelembapan udara rat-rata adalah 

77% dengan curah hujan yang cukup tinggi yaitu rata-rata 151 hari setiap tahunnya. 

 

3.1.2 Kondisi Perekonomian Lokal dan Regional 

3.1.2.1 Peran dan Fungsi Keruangan Kota Semarang 

 Sekolah musik ini tidak hanya diarahkan pada jalur komersial yang umumnya dijadikan 

tujuan kursus musik namun lebih pada pelatihan, pembelajaran, pengekspresian dan 

pengeksplorasian bakat musik para peminat musik, sehingga dengan harapan peminat mampu 

menciptakan satu nada yang dapat membuat mereka bahagia, sedih dan segala perasaan dan 

ekspresi jiwa mereka dapat tersalurkan, maka suatu musik akan tercipta dengan sesungguhnya, 

dengan penuh kejujuran. Dari sini hasil karya manusia dalam suatu musik yang indah itu dapat 

dihasilkan dan dinikmati dengna penuh makna. 

 Pendidikan musik yang dikembangkan adalah pengenalan alat musik (kursus instrumen 

musik) dan pelatihan vokal. Di dalam sekolah musik di semarang ini selain terdapat kelas latihan 

musik dan vokal juga dilengkapi dengan perpustakaan, showroom penjualan alat musik dan 

perlengkapan musik, studio rekaman, kafetaria, ruang konser musik dan lain-lain. Dengan adanya 
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fasilitas yang lengkap diharapkan segala kebutuhan ekspresi dan eksplorasi musik dapat 

tersalurkan dengan optimal. 

  

3.1.2.2 Potensi Musik di Semarang 

 Bidang kesenian di Jawa Tengah belum banyak dapat perhatian dari pihak pemerintah. 

Hal ini terbukti dengan belum banyaknya fasilitas dalam bidang kesenian di jawa tengah terutama 

di semarang, khususnya untuk bidang seni musik. 

 Kondisi seperti ini berakibat kurang berkembangnya apresiasi musik khususnya pada 

masyarakat semarang dan sekitarnya. Pada akhirnya seni musik dipandang sebagai suatu hal yang 

eksklusif dan hanya dimengerti oleh kalangan tertentu saja sehingga semangat bermusik menjadi 

sangat berkurang. 

 Beberapa faktor lain yang menjadi penghambat berkembangnya apresiasi masyarakat 

antara lain : 

1. Belum adanya fasilitas musik yang memadai 

2. musik kurang dihargai sebagai ungkapan atau ekspresi jiwa 

3. musik dianggap sebagai sesuatu yang eksklusif 

4. adanya persepsi bahwa menikmati musik tidak harus datang ke pertunjukkan musik 

 Dengan jumlah penduduk yang besar dalam potensi yang besar dalam SDM serta sektor 

pemasaran hasil produksi industri musik, hal ini terbukti dengan tingkat penjualan kaset ataupun 

CD yng besar setelah DKI Jakarta dan Jawa Timur. 

 

3.1.2.3 Potensi Fasilitas Musik di Semarang 

 a. Institusi dan Sekolah Musik 

 Institusi dan sekolah musik di semarang tidak banyak. Institusi yang ada hanya UNNES 

dimana hanya mengajar teori-teori yang biasa diberi untuk pelajar sekolah. Sedangkan untuk 

musik di semarang terdapat sekolah yang merupakan cabang dari Yamaha yaitu “Obor Mas” dan 

sekolah musik populer yang lain seperti Purnomo dan cabang Purwacaraka dengan jumlah 

peminat yang dikategorikan tinggi khususnya dari kalangan generasi muda. 

 b.  Gedung Pertunjukkan 

Pada setiap konser musik di semarang ataupun di daerah jawa tengan umumnya masih 

menggunankan gedung pertemuan sebagai tempat pertunjukkan musik. Namun, ada restoran/ 

cafe yang aktif menyelenggarakan pertunjukkan musik di semarang seperti Astro Cafe Industri 

musik dan kegiatan. 

 c.  Showroom Musik 

Dengan perkembangan produksi industri alat musik, perlengkapan musik dan minat masyarakat 

terhadap musik, maka di Semarang dibutuhkan suatu wadah yang dapat mempertemukan antara 

perkembangan industri musik dan usaha pemenuhan kebutuhan masarakat terhadap industri 

musik. Masyarakat bukan hanya berarti penggemar musik tapi juga musisi untuk meningkatkan 

kreasinya. Berarti wadah yang dapat menamapung kegiatan promosi, penjualan dan 

perlengkapan 

 d. Studio Rekaman 

Studio rekaman yang ada di jawa tengah lebih bersifat home industri yang sebagian besar hanya 

memproduksi musik campur sari, meskipun beberapa diantaranya memproduksi musik pop, rock, 

ataupun aliran “ground” akan tetapi ternayata belum berkembang dengan baik, peralaatan yang 
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digunakan masih sangat sederhana dan pemasarannya terbatas hanya bersifat lokal sekitar jawa 

tengah. Sifat rekaman masih indie label. 

 e. Kebutuhan Sekolah Musik di Semarang 

 Ditinjau dari fasilitas musik yang belum memadai dan sangat jarang khususnya sesuai 

dengan standar kenyamanan berlatih musik maka dibutuhkan suatu sekolah musik di semarang, 

yang bersifat entertain dan komersial. 

 Sekolah musik ini berfungsi sebagai sarana untuk menampung, mempelajari, melatih dan 

mengekpresikan serta mengeksplorasikan bakat musik para generasi muda peminat musik pada 

khususnya. Dengan suatu wadah, peralata dan fasilitas lengkap yang terpadu diharapkan dapat 

menampung dan memicu perkembangan apresiasi dari generasi muda peminat musik ini. 

 

3.2  Tinjauan Umum Kota Semarang 

a. Topografi 

 Dilihat dari topografi, Semarang terdiri dari area perbukitan, dataran rendah dan pantai. 

Dengan keadaan seperti ini, maka Semarang memiliki ciri kota maritim sekaligus kota 

perbukitan. Ketinggian kota Semarang terletak antara 0,75m dpl (di daerah pesisir) sampai 

dengan 348,00 diatas garis pantai.  

b. Aksesibilitas 

 Kota Semarang  merupakan transit poin yang sangat strategis, dimana Semarang diapit 

oleh dua kutub pengembangan yaitu Jakarta di barat, dan Surabaya di timur, serta diapit 

oleh dua propinsi yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. 

c. Budaya 

 budaya di kota Semarang merupakan Budaya Jawa. Budaya Jawa menjunjung tinggi 

kesopanan dan kesederhanaan. Sedaangkan untuk kesenian, jawa memiliki tari-tarian 

Tradisional. Selain itu terdapat juga musikLanggam Jawa yang merupakan bentuk adaptasi 

musik keroncong ke dalam musik tradisional Jawa, khususnya gamelan. 

 

3.3 Tinjauan Musik di Kota Semarang 

Minat warga semarang terhadap musik lebih tinggi terhadap seni lainnya. Hal tersebut 

ditunjukkan pada table berikut:  
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Gol. 

Umur 

              Jenis Kesenian yang Paling Sering Dilakukan  

 
Jumlah Seni 

Musik 

Seni  

Tari 

Seni 

Teater 

Seni 

Pahat 

Seni 

Lukis 

Seni 

Wayang 

Seni 

Lainnya 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10-14 37.98 53.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100% 

15-19 40.23 44.83 6.90 2.30 1.15 1.15 3.45 100% 

20-24 53.62 33.33 5.80 0.00 0.00 2.31 7.25 100% 

25-29 59.32 25.42 5.08 0.00 0.00 3.45 10.17 100% 

30-64 60.12 17.34 6.36 0.00 0.58 6.94 8.67 100% 

65+ 66.67 0.00 0.00 0.00 0.00 1.15 33.33 100% 

Rata-

rata 

51.96 31.30 5.22 0.43 0.43 3.04 7.31 100% 

 

 

 

Minat masyarakat Semarang terhadap Musik juga ditunjukkan pada jumlah murid beberapa 

sekolah musik di semarang yang terus bertambah. Berikut adalah tabel mengenai jumlah 

murid di beberapa sekolah musik di kota semarang: 

 

Jenis Kelas 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 Jumlah 

Piano 21 25 26 28 31 148 

Biola 11 15 17 18 20 88 

Gitar 25 31 33 35 36 189 

Electone 4 6 7 8 12 39 

Drum 28 35 35 36 39 198 

Vocal 4 6 5 5 7 30 

Keyboard 47 55 54 56 58 314 

Saxophone 1 2 3 2 3 12 

KMA 6 6 8 10 13 48 

CEC 2 3 4 5 8 24 

Flute 0 1 3 2 3 10 

Total 149 185 195 205 230 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TabeI 3.1 Presentase Jumlah Pecinta Seni di Semarang 

(Sumber : Direktorat Kesenian Ditjen. NBSF) 

 

Tabel 3.2 Jumlah Murid Lily’s Music School 
(Sumber: Lily’s Music School 2013) 
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Sebagai ibukota jawa tengah sebenarnya semarang memiliki potensi yang baik terhadap 

musik. Hal ini ditunjukkan dari minat masyarakat jawa tengah terhadap cukup tinggi 

dibanding provinsi-provinsi lainnya. Seharusnya Semarang sebagi Ibukota Provinsi Jawa 

Tengah bisa menjadi pusat dari segala kegiatan bermusik tersebut tidak terkecuali dalam 

bidang pendidikan musik. Hal tersebut ditunjukkan pada table berikut:  

 

Provinsi 
Seni Tari/ 

Joget 

Seni Musik/ 

Suara 

Seni Drama/ 

Pedalangan 
Seni Lukis Seni Patung 

Seni 

Kerajinan 
Lainnya 

Jawa 

Tengah 

46.45 76.11 31.39 0.75 0.12 0.69 4.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenis Kelas 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 Jumlah 

Piano 41 42 44 45 50 222 

Biola 7 6 8 8 12 41 

Gitar  36 38 42 43 46 205 

Electone 110 108 111 115 120 564 

Drum  31 32 35 36 38 172 

Vocal 11 13 15 18 22 79 

Keyboard  58 60 63 65 67 313 

Saxophone 4 6 5 5 7 27 

KMA 9 10 10 11 14 54 

CEC 6 6 9 9 11 41 

Flute 3 4 5 6 9 27 

Total 316 325 347 361 396   

Tabel 3.3 Jumlah Murid Sekolah Musik Purnomo 
(sumber: Sekolah Musik Purnomo, 2014) 

(Sumber: Sekolah Musik Purnomo 2013) 

 

Tabel 3.4 Proporsi penduduk berumur 10 tahun keatas yang menonton pertunjukan    
kesenian selama tahun 2013 menurut provinsi dan jenis kesenian yang ditonton. 

(Sumber: data statistik dari Direktorat Kesenian Direktorat Jenderal Nilai 

Budaya Seni dan Film) 
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3.4 Kebijakan Tata Ruang Wilayah Kota Semarang 

 Kota Semarang dibagi menjadi empat wilayah pengembangan dan sepuluh wilayah bagian 

kota. Wilayah pengembangan tersebut adalah : 

No. BWK Kecamatan Potensi 

1. I Semarang 

Tengah, 

Semarang 

Timur, 

Semarang 

Selatan 

 Wilayah sentral / pusat kota Semarang 

 Memiliki konektivitas tinggi terhadap wilayah 

lain 

 Kondisi tanah baik untuk daerah terbangun 

 Pusat pelayanan kegiatan kota 

 Terdapat kawasan Kota Lama sebagai 

kawasan bangunan konservasi 

2 II Gajah 

Mungkur, 

Candisari 

 Lokasi strategis dalam menghubungkan pusat 

kota dengan daerah pinggiran kota 

 Pusat pendidikan tinggi skala regional 

 Kawasan khusus militer skala regional 

 Kawasan olahraga rekreasi skala regional 

3. III Semarang 

Barat, 

Semarang 

Utara 

 Pusat kegiatan transportasi (bandara A. Yani, 

pelabuhan laut Tanjung Emas, Stasiun Kereta Api 

Tawang & Poncol) 

 Kawasan rekreasi skala regional (PRPP, 

museum Ronggowarsito. Pantai Marina dan Kuil 

Suci)  

4. IV Genuk  Lereng landai, sesuai untuk kegiatan 

permukiman dan perkotaan lain 

 Pengembangan daerah industri 

 Dekat dengan pelabuhan laut dan terminal 

induk 

 Terdapat lahan tambak, potensi 

pengembangan perikanan darat 

5. V Gayamsari, 

Pedurungan 

 Kelerengan relatif landai 

 Cocok untuk dikembangkan permukiman, 

pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa 

 Aksebilitas tinggi, dekat Demak 

 Dilalui jalur transportasi regional ke 

Purwodadi 

 Berpotensi didirikan terminal 

6. VI Tembalang  Pusat kegiatan pendidikan dengan skala 

regional 

 Pengembangan kegiatan permukiman 

 Topografi berbukit (potensi view) 

 Dilewati jalan arteri primer dan arteri 

sekunder 

 Dekat dengan pusat pengembangan 
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No. BWK Kecamatan Potensi 

Pedurungan dan Peterongan 

7. VII Banyumanik  Pintu gerbang Kota Semarang dari arah 

Selatan 

 Dilewati jalan arteri primer dan arteri 

sekunder yang merupakan jalur utama Kota 

Semarang 

 Dekat pusat pendidikan kecamatan 

Tembalang 

 Sub terminal Banyumanik menimbulkan 

potensi kutub pertumbuhan BWK VII Bagian 

Selatan 

 Adanya kawasan rekreasi panorama Kota 

Semarang bawah 

 Topografi berbukit dan iklim sangat potensial 

sebagai pengembangan kegiatan permukiman 

8. VIII 

  

Gunungpati  Sebagai wilayah penyangga kaitannya dengan 

perlindungan lingkungan 

 Wilayah desa-kota dengan kegiatan utama 

pertanian, berpotensi sebagai kawasan produksi 

bahan pangan 

 Adanya pendidikan skala regional 

 Berpotensi sebagai kawaban isian untuk 

suplai air tanah 

 Sumber daya pertanian berpotensial 

mendorong pertumbuhan ekonomi perkotaan 

 Potensial untuk pengembangan pariwisata 

alam dan pariwisata agro 

9. IX Mijen  Potensial sebagai wilayah tangkapan dan simpul 

distribusi hasil pertanian 

 Sebagai wilayah cadangan pengembangan Kota 

Semarang 

 Sesuai untuk pengembangan kegiatan pertanian 

 Pengembangan agro bisnis dan agro industri 

 Potensial sebagai kawasan isian untuk suplai 

kebutuhan air tanah 

 Potensial untuk pengembangan pariwisata agro 

10. X Ngalian, 

Tugu 

 Pintu gerbang Kota Semarang dari arah Barat 

 Potensi perkembangan kegiatan industri 

 Berperan dalam menghubungkan Kota Semarang 

dengan Boja sebagai interland 

 

 

 

 

Tabel 3.5 Potensi Bagian Wilayah Kota (BWK) Semarang 
(Sumber: Peraturan daerah Kota Semarang tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kota Semarang ) 
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3.5  Kebijakan Tata Ruang Wilayah (peruntukan, peraturan bangunan setempat) 

 Kebijaksanaan pengaturan bangunan BWK II dan III cenderung sama. Hal tersebut 

mencakup pengaturan intensitas penggunaan lahan, penentuan Koofisien Dasar Bangunan 

(KDB), Koofisien Lantai Bangunan  KLB dan Garis Sepadan Bangunan (GSB). Penetapan KDB, 

KLB dan GSB ditetapkan dengan pertimbangan beberpa hal yaitu Jenis kegiatan yang akan 

dikembangkan, Intensitas kegiatan, keadaan fisik, dan kebijaksanaan yang tertuang dalam 

rencana tata ruang yang lebih tinggi. Secara spesifik kebijaksanaan poengembangan 

intensitas penggunaan lahan dapat diuraikan sebagai  berikut : 

- Pengaturan intensitas penggunaan lahan dimplementasikan berupa pengendalian distribusi 

kepadatan penduduk dan distribusi kepadatan bangunan. 

- Pengaturan kepadatan bangunan dan pengendalian aspek jarak fisik dari pusat-pusat 

kegiatan kota serta tingkat aksesibilitas suatu bagian wilayah kota terhadap struktur kota 

secara keseluruhan. 

- Pengaturan massa bangunan dengan penyesuaian terhadap kebijaksanaan KDB, KLB dan 

GSB dengan didasarkan kepada kondisi BWK II. Didukung dengan pengketatan peraturan-

peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan untuk bangunan baru. 

- Pengaturan KLB massal yang berupa upaya pengendalian KDB pada kawasan pemukiman 

baru sebesar 60% dari keseluruhan luas kawasan perencanaannya di luar luasan yang 

dipergunakan untuk jaringan utilitasnya. 

- Pengaturan KDB pada Fasilitas Pendidikan tunggal sebesar 60% pada kawasan yang 

mempunyai tingkat kelerengan rendah (kurang dari 40%) sedangkan untuk kawasan dengan 

kelerengan 35-40% KDB maksimum sebesar 40% 

- Pengaturan GSB didasarkan pada fungsi dan lebar jalan (GSB = ½ luas jalan), dan adanya 

pengaturan spesifik pada kawasan tertentu seperti pengaturan bangunan pada kawasan 

perdagangan jasa.  

1. Jalan Arteri Primer, 32 meter 

2. Jalan Arteri Sekunder, 29 meter 

3. Jalan Kolektor Sekunder, 23 meter 

4. Jalan Lokal Sekunder, 17 meter 

- Ketinggian bangunan yang dipengaruhi oleh fungsi bangunan, arahan ketinggian bangunan 

yaitu: 

1.  Perumahan maksimal 3 lantai dan KLB1,8; 

2. Fasilitas Pendidikan maksimal 5 lantai dan KLB 3,0; 

 

 

 

 

 

 


