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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Melalui aktivitas berkesenian akan diperoleh banyak hal yang berkait dengan nilai-

nilai yang bermanfaat bagi kehidupan, di antaranya sebagai pemenuhan kebutuhan akan rasa 

keindahan dan ungkapan sosial. Hal senada diungkapkan oleh Prof. Drs. Suwaji Bastomi 

bahwa seni adalah aktivitas batin dengan pengalaman estetis yang dinyatakan dalam bentuk 

agung, mempunyai daya untuk membangkitkan rasa takjub dan haru. Seni sebagai sarana 

aktualisasi diri, menjadi salah satu aktivitas untuk meningkatkan index of happiness sebuah 

kota.  

Setiap kota memiliki aktivitas berkesenian yang berbeda-beda, contohnya kehadiran 

„mural‟ di berbagai tempat-tempat publik kota, seperti di dinding jalanan, di tiang penyangga 

jembatan layang, menjadi tempat-tempat partisipasi alternatif para pemural sebagai warga 

kota. Ruang-ruang publik kota dipilih pemural karena sifatnya yang terbuka, menjadi akses 

lalu lintas warga kota serta dianggap milik umum, sehingga siapa saja dapat 

memanfaatkannya.  

Seni bertaut pada satu titik, yaitu ranah ekpresi kebebasan. Kebebasan yang tentu saja 

terikat oleh nilai dan norma dari si pelaku/seniman/komunitas dan masyarakat di dalamnya. 

Kegiatan ekspresi berkesenian dan kebebasan ini akan memberi peluang untuk mencairkan 

perilaku dan gaya hidup masyarakat Indonesia dewasa ini; yang semakin terpola dalam 

struktur budaya individualis-materialis, terlalu banyak perhitungan untung rugi kebendaan 

dalam setiap aspek kehidupannya. 

 Orat Oret merupakan komunitas yang terdiri dari pelaku seni dan penikmat seni di 

Kota Semarang. Berawal dari tahun 2010 dimana komunitas ini hanya kumpulan seniman 

dengan kegiatan regulernya kemudian berkembang menjadi komunitas seiring dengn 

bertambahnya anggota, kegiatan dan network. Bentuk kegiatan Orat Oret yaitu berkarya dan 

mengadakan acara seni baik reguler maupun non-reguler. Salah satu kegiatan rutin Orat Oret 

berada di ruang publik kota yaitu di Taman Garuda. Interaksi masyarakat dengan para pelaku 

berkesenian dapat meningkatkan kepedulian terhadap ruang publik. 

 Perkembangan komunitas seni ini sayangnya tidak dibarengi dengan perkembangan 

wadah yang dapat menampung ekspresi berkesenian komunitas. Galeri seni seharusnya 

cukup potensial untuk dapat menjadi wadah tersebut. Tetapi galeri tersebut telah dimasuki 

oleh prinsip-pronsip komersialisme. Karya seni yang ditampilkan bertujuan untuk 

keuntungan tanpa memperdulikan adanya apresiasi dari masyarakat luas. Galeri-galeri 

tersebut didesain secara eksklusif, megah dan angkuh dimana hanya kalangan-kalangan 

tertentu saja yang dapat masuk ke sana. Padahal karya seni diciptakan untuk dinikmati dan 

diapresiasi oleh semua kalangan tanpa mempedulikan status, kedudukan dan stata sosial 

masyarakat. Hal inilah yang mendorong para pegiat seni lebih memilih melakukan kesenian 

di ruang publik. Tidak ada wadah legal yang dapat diajak bekerjasama dan berkompromi. 

Akibatnya, aktifitas berkesenian yang mereka lakukan sering mendapat cap buruk oleh 

sebagian kalangan. 
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 Lain lagi dengan performance art yang diwakili oleh teater dan sajian musik jalanan. 

Orang-orang yang berkecimpung dalam dunia performance art jalanan jelas sekali kesulitan 

untuk dapat berkarya dan menampilkan karyanya kepada publik. Seandainya mereka terpaksa 

untuk pentas, mereka akan melakukannya di jalanan, tempat-tempat parkir, pelataran mall 

dan halaman-halaman publik. Kegiatan yang mereka lakukan telah mendapat label “aneh”. 

Pemusik jalanan digeneralisasikan sebagai pengamen sedangkan pentas performance art 

harus kejar-kejaran dengan aparat. 

 Disini diperlukan perubahan paradigma fungsi galeri dari sekedar ruang pamer 

menjadi ruang untuk seni itu sendiri. Galeri tidak hanya mengemban misi dokumentasi saja 

tetapi juga misi eksplorasi dan edukasi. Artinya galeri harus dapat mengakomodasi kegiatan-

kegiatan berkesenian seperti penciptaan karya, mendokumentasikannya dan kemudian 

mengapresiasikannya. Sehingga dari paparan diatas dibutuhkan Art Space (ruang 

berkesenian) berkonsep galeri yang bukan hanya tempat untuk menampung karya seni tetapi 

juga berperan dalam proses penciptaan, memamerkan dan pengapresiasian. Galeri seni yang 

memiliki sifat ruang publik sehingga tidak segmentif serta dapat menciptakan suatu dialog 

yang bebas dan demokratis. 

 

1.2. TUJUAN DAN SASARAN 

Dilihat dari permasalahan diatas diperlukan sebuah wadah yang dapat menanpung dan 

mendukung kegiatan serta untuk untuk dapat mencapai visi dan misi dari Komunitas Orat 

Oret tersebut. Selain itu tidak menutup kemungkinan menjadikan wadah tersebut sebagi ikon 

perkembangan seni rupa kontemporer di Indonesia khususnya Kota Semarang. Maka 

kehadiran Orat Oret Artspace, sebagai representasi wadah seni rupa kontemporer menjadi 

suatu kebutuhan. 

1.2.1. Tujuan 

Memperoleh suatu judul Tugas Akhir yang layak dengan suatu penekanan desain yang 

spesifik, sesuai dengan originalitas/karakteristik judul dan citra yang dikehendaki atas 

judul yang diajukan. 

1.2.2. Sasaran 

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

“Orat Oret Artspace”, melalui aspek-aspek panduan perancangan (design guide lines 

aspect) dan alur pikir proses penyusunan LP3A dan desain grafis yang akan dikerjakan. 

 

1.3. MANFAAT 

1.3.1. Secara Subjektif 

Untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti Tugas Akhir di Jurusan Arsitektur 

Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang dan sebagai pegangan (acuan) 

selanjutnya dalam penyusunan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan 

Arsitektur (LP3A). 

1.3.2. Secara Objektif 

Dapat bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan dan pengembangan wawasan bagi 

mahasiswa yang mengajukan Tugas Akhir, maupun pembaca mengenai program 

perencanaan dan perancangan arsitektur, khususnya mengenai galeri seni. 
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1.4. RUANG LINGKUP 

1.4.1. Substansial 

Lingkup pembahasan dari landasan Program Perencanaan dan Perancangan Orat Oret 

Artspace ini menitikberatkan pada hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu Arsitektur, 

sedangkan hal-hal diluar disiplin ilmu Arsitektur yang mempengaruhi, melatarbelakangi 

dan mendasari faktor-faktor perancangan akan dibatasi, dipertimbangkan atau 

diasumsikan tanpa dibahas secara mendalam. 

1.4.2. Spasial 

Meliputi aspek kontekstual tapak dengan memperhatikan potensi, kendala dan prospek 

perencanaan dan perancangan Orat Oret Artspace. Perencanaan untuk lokasi tapak di 

Semarang harus memepertimbangkan beberapa faktor, diantaranya Tata Guna Lahan, 

RDTRK, RTRW Kota Semarang serta memiliki aksesbilitas yang baik terhadap fasilitas 

pendukung lainnya. 

 

1.5. METODE PEMBAHASAN 

Metoda yang digunakan dalam penulisan laporan ini adalah metoda penulisan 

deskriptif yaitu dengan memberi gambaran segala permasalahan dan konsisi yang ada, 

kemudian informasi tersebut dianalisis berdasarkan pengetahuan disiplin ilmu arsitektural 

yang terkait untuk mendapatkan suatu program perencanaan dan perancangan yang 

berkualitas. 

Metoda pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan metoda survey kepustakaan 

dan survey lapangan dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Wawancara dilakukan dengan pihak terkait dan komponen dengan topik 

permasalahan untuk mendapatkan data primer. 

2. Studi literatur, dilakukan untuk mendapatkan data-data berupa studi kepustakaan, 

pengumpulan data dan peta, studi kasus melalui buku, arikel koran/majalah, 

brosur/catalog, dan situs internet mengenai obyek sejenis dan hal terkait dengan 

pembahasan. 

3. Survey/Observasi lapangan, dengan melakukan pengamatan langsung terhadap obyek 

studi kasus. 

 

1.6. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Sistimatika pembahasan pada landasan Program Perencanaan dan perancangan Orat Oret 

Artspace adalah sebagai berikut: 

 

BAB I   PENDAHULUAN 

Menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan manfaat, lingkup 

pembahasan serta metoda dan sistimatika pembahasan Landasan Program 

perencanaan dan perancangan Arsitektur. 

 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Merupakan uraian teori-teori yang berkaitan dengan galeri secara umum, 

pengertian seni rupa kontemporer, perkembangan seni rupa kontemporer di 
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Indonesia, serta pengertian galeri seni dari maksud dan fungsi serta aktifitas 

yang diwadahi didalamnya, penekanan desain serta studi banding. 

 

BAB III  TINJAUAN LOKASI 

Mengurikan kondisi Kota Semarang secara umum, arahan kebijakan 

pemanfaatanruang kota, potensi Semarang. 

Juga menguraikan keberadaan Orat Oret menyangkut latar belakang 

didirikannya, visi dan misi, kegiatan yang dilakukan serta peranannya 

terhadap perkembangan seni kontemporer di Indonesia. 

 

BAB IV  KESIMPULAN, BATASAN DAN ANGGAPAN 

Menguraikan tentang kesimpulan, batasan dan anggapan dari uraian pada bab 

sebelumnya yang akan dijadikan acuan perencanaan dan perancangan. 

 

BAB V PENDEKATAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

ARSITEKTUR 

Menguraikan kajian terhadap pendekatan  perencanaan yaitu analisa aspek 

fungsional dan aspek kontekstual serta pendekatan perancangan yaitu aspek 

teknis dan aspek kinerja  serta aspek arsitektural berdasarkan kajian 

karakteristik bangunan galeri seni. 

Merupakan titik tolak pendekatan yang mencankup aspek fungsional, aspek 

estetika pendekatan teknis bangunan, dan pendekatan arsitektur post-modern 

 

BAB VI PROGRAM DASAR PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

ARSITEKTUR 

Merupakan konsep dan program dasar perencanaan dan perancangan yang 

akan digunakan dalam perancangan fisik. 
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1.7. ALUR PIKIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDI PUSTAKA: 

- Landasan  teori 

- Standar perencanaan  dan  

perancangan 

LATAR BELAKANG 

AKTUALITA 

- Geliat berkesenian di Kota Semarang sudah mulai cukup tinggi, salah satu komunitas yang cukup 

intensif dalam menggelar acara seni yaitu Orat Oret membutuhkan suatu ruang untuk mewadahi 

kegiatannya 

- Masih minimnya fasilitas dan sarana prasarana penunjang di Orat Oret Artspace yang lama 

URGENSI 

- Diperlukan sebuah perancangan ruang berkesenian yang dapat menampung berbagai kegiatan tidak 

hanya pameran namun juga pertunjukan, diskusi maupun workshop atau kelas kreatif di Kota 

Semarang untuk mewadahi kegiatan komunitas Orat Oret 

ORIGINALITAS 

- Merencanakan sebuah perancangan Art Space sebagai ruang yang dapat mewadahi aktifitas 

berkesenian di Kota Semarang 

TUJUAN 

Memperoleh suatu judul Tugas Akhir yang layak dengan suatu penekanan desain yang spesifik, 

sesuai dengan originalitas/karakteristik judul dan citra yang dikehendaki atas judul yang diajukan. 

SASARAN 

Tersusunnya usulan langkah-langkah pokok proses (dasar) perencanaan dan perancangan “Orat 

Oret Artspace”, melalui aspek-aspek panduan perancangan (design guide lines aspect) dan alur 

pikir proses penyusunan LP3A dan desain grafis yang akan dikerjakan. 

RUANG LINGKUP 

Substansial  

Merencanakan dan merancang Orat Oret Artspace  sebagai ruang untuk mewadahi kegiatan berkesenian 

suatu komunitas seni 

Spasial 

Secara administratif daerah perencanaan yang terletak di Kota Semarang 

STUDI BANDING: 

- Rumah Seni Cemeti 

- Selasar Sunaryo 

- Komunitas Salihara 

 

 

STUDI LAPANGAN: 

- Tinjauan Kota Semarang 

- Tinjauan  lokasi dan tapak 

Kompilasi data dengan studi pustaka sehingga didapat permasalahan serta masukan dari 

pihak studi banding, standar besaran ruang, site, hubungan dan respon terhadap 

lingkungan, sirkulasi, serta utilitas. 

 

KONSEP DASAR DAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

 ORAT ORET ART SPACE 
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Gambar. 1.1 Diagram Alur Pikir 

Sumber : Analisa Penulis, 2015 

 


