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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Semarang merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang penduduknya 

sebagian persen dari kalangan anak muda yang selalu ingin berekspresi. Kebanyakan dari 

mereka mengikuti perkembangan teknologi, hiburan dan rekreasi yang kian hari kian 

berkembang dimana-mana. Karena memang hal-hal tersebut merupakan kebutuhan bagi 

mereka dalam mengembangkan jiwa sosialnya di masyarakat. Perkembangan dunia seni dan 

hiburan saat ini mendorong para pelaku seni untuk lebih berkreatifitas lagi dalam bidang 

seni suara, musik, seni tari, seni teater dan sebagainya.  

Kesenian itu sendiri merupakan salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian 

selain aspek-aspek lainnya seperti ekonomi, politik maupun sosial. Seiring berkembangnya 

zaman, kesenian ini menjadi salah satu kebutuhan dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat 

memiliki hasrat untuk menyalurkan dan menikmati beragam macam kesenian, salah satunya 

adalah seni pertunjukan.  

Pada masa modern saat ini, dengan tuntutan masyarakat yang semakin beragam dan 

selaras dengan perkembangan – perkembangan seni, budaya, ilmu pengetahuan dan 

teknologi, maka akan diperlukan suatu wadah seni pertunjukan yang dapat memenuhi 

tuntutan kebutuhan masyarakat tersebut. Semarang yang merupakan salah satu kota 

terbesar di Indonesia dianggap perlu untuk menyediakan wadah kegiatan seni pertunjukan 

yang memadai. 

Namun peningkatan kegiatan dan minat seni pertunjukan masyarakat di Kota 

Semarang secara kualitas dan kuantitas tidak didukung oleh sarana yang memadai. 

Pertunjukan seni tersebut cenderung diselenggarakan pada bangunan yang fungsi 

sebenarnya bukan sebagai bangunan gedung pertunjukan. Gedung kesenian yang telah ada, 

sejauh ini hanya diperuntukan sebatas berlangsungnya suatu pagelaran/ pertunjukan, dan 

dianggap tidak cukup resprentatif. Oleh karena itu diperlukan suatu gedung atau bangunan 

yang dapat menampung apresiasi masyarakat akan seni pertunjukan musik dan atau paduan 

suara di Semarang. 

Wadah komunitas musik ini bertujuan untuk menyampaikan expresi, aspirasi, 

komunikasi bermusik, sebagai wadah untuk belajar bagi yang ingin lebih memperdalam 

sehingga memunculkan bibit bibit musisi baru. Sebagai ibukota Jawa Tengah sebenarnya 

Semarang memiliki potensi yang baik terhadap musik dan atau paduan suara. Hal ini 

ditunjukkan dari minat masyarakat Semarang terhadap musik cukup tinggi. Seharusnya 

Semarang sebagi Ibukota Provinsi Jawa Tengah bisa menjadi pusat dari segala kegiatan 

bermusik tersebut tidak terkecuali dalam bidang pendidikan musik.  

 

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% 

 

 

Sebagai ibukota Jawa Tengah sebenarnya Semarang memiliki potensi yang baik 

terhadap musik. Seharusnya Semarang sebagi Ibukota Provinsi Jawa Tengah bisa menjadi 

pusat dari segala kegiatan bermusik tersebut tidak terkecuali dalam bidang pendidikan 

musik. 

 Seni 

 

Tari/ 

Joget 

Seni 

 

Musik/ 

Suara 

Seni 

 

Drama/ 

Pedalangan 

Seni 

 

Lukis 

Seni 

 

Patung 

Seni 

 

Kerajinan 

Lainnya 

Semarang 46.45 76.11 31.39 0.75 0.12 0.69 4.15 

 

 

Dengan data ini kita bisa mengetahui bahwa minat akan musik di Semarang cukup 

banyak dan berbanding lurus dengan perkembangan musik di Semarang, sehingga dapat 

diketahui butuhnya sebuah wadah bersifat non-akademis untuk mewadahi peminat musik 

di Semarang. 

Pula, menurut RKPD Kota Semarang 2015, kinerja urusan kebudayaan dapat dilihat 

dari beberapa indikator yaitu jumlah penyelenggaraan pagelaran/pentas seni dan jumlah 

sanggar seni dan budaya yang dibina. Dalam penyelenggaran pagelaran/pentas seni dan 

budaya pada tahun 2013 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu dari sebesar 30 

kegiatan pada tahun 2012 menjadi 139 kegiatan pada tahun 2012. Sedangkan untuk sarana 

dan prasarana gedung kesenian sampai tahun 2013 menjadi 14 gedung, yang pada 

Tabel 1.1 Peminat seni di Semarang berdasarkan umur 

Sumber: Dewan Kesenian Semarang, 2014 

 

Tabel 1.2 Peminat seni di Semarang 

Sumber: Dewan Kesenian Semarang, 2014 
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kenyataannya gedung-gedung tempat pagelaran/pentas seni tersebut belum menunjuk 

kepada seni musik pada khususnya. 

Memahami kondisi tersebut maka sudah seharusnya Semarang memiliki suatu 

wadah untuk menampilkan pertunjukan seni, khususnya pertunjukan seni musik. Wadah 

yang dimaksud berupa Gedung Pertunjukan Musik di Semarang. Perancangan Gedung 

Pertunjukan Musik ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan wadah seni 

pertunjukan, memberikan sarana agar masyarakat lebih mudah dalam mengapresiasi seni 

khususnya seni pertunjukan musik, memberikan sarana kepada musisian untuk 

mempertunjukan karya seninya, serta diharapkan dapat memberi kontribusi bagi 

pendapatan daerah dan pariwisata di Kota Semarang. 

 

1.2 Tujuan dan Sasaran 

1.2.1 Tujuan 

Untuk memperoleh landasan program perencanaan dan perancangan Gedung 

Pertunjukan Musik di Kota Semarang  dengan penekanan desain menggunakan prinsip 

post modern architecture.  

1.2.2 Sasaran 

Tersusunnya Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur berupa tahap – 

tahap dalam menentukan konsep perencanaan dan perancangan dan desain grafis yang 

akan dikerjakan. 

1.3 Manfaat 

1.3.1 Subyektif  

Sebagai pemenuhan syarat Tugas Akhir Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik 

Universitas Diponegoro yang nantinya digunakan sebagai pegangan dan pedoman dalam 

proses Studio Grafis Tugas Akhir. 

1.3.2 Obyektif  

Dapat bermanfaat sebagai pengetahuan dan penambah wawasan bagi pembaca 

pada umumnya, dan pada khususnya bagi mahasiswa arsitektur. 

1.4 Ruang Lingkup 

 Lingkup pembahasan ditekankan pada berbagai hal yang berada dalam disiplin ilmu 

arsitektur untuk perencaan dan perancangan Gedung Pertunjukan Musik di Semarang. Hal – hal di 

luar ilmu arsitektur yang mempengaruhi, melatarbelakangi, menentukan dan mendasari faktor – 

faktor perancangan akan dipertimbangkan, dibatasi dan diasumsikan berdasarkan data yang ada 

tanpa pembahasan secara mendalam. 

1.5 Metode Pembahasan 

 Metode pembahasan yang digunakan pada Landasan Program Perencanaan dan 

Perancangan Arsitektur Gedung Pertunjukan Musik di Kota Semarang, antara lain :   

1.5.1 Metode Deskriptif 

Metode deskriptif yaitu dengan melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data 

dilakukan dengan cara : studi pustaka / studi litaratur, data dari instansi terkait, wawancara 

dengan narasumberyang terkait, observasi lapangan serta pencarian melalui internet.  
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1.5.2 Metode Dokumentatif 

Metode dokumentatif yaitu dengan mendokumentasikan data yang menjadi bahan 

penyusunan penulisan ini. Cara pendokumentasian data adalah dengan memperoleh gambar 

visual dari foto – foto survey lapangan. 

1.5.3 Metode Komparatif 

Metode komparatif yaitu dengan mengadakan studi banding terhadap bangunan 

concert hall yang berada di kota lain yang sudah ada.  

Dari data – data yang telah terkumpul, dilakukan analisa untuk mendapatkan 

gambaran legkap mengenai karakteristik dan kondisi yang ada, sehingga tersusun suatu 

Landasan Program Perencaan dan Perancangan Arsitektur untuk Gedung Pertunjukan Musik 

di Kota Semarang.  

 

1.6 Sistematika Pembahasan  

Kerangka bahasan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur dengan judul 

Gedung Pertunjukan Musik di Kota Semarang adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisikan latar belakang, tujuan dan sasaran, manfaat, metode pembahasan, sistematika 

pembahasan, dan alur pikir yang melandasi pemilihan judul.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Membahas mengenai literatur tentang tinjauan musik, tinjauan aspek penting dalam fasilitas 

musik, fasilitas pendukung gedung pertunjukan, tinjauan tentang arsitektur post modern, studi 

banding. 

BAB III TINJAUAN LOKASI 

Membahas mengenai data – data yang ditinjau secara umum maupun khusus mengenai lokasi, 

tapak kawasan, tinjauan musik di kota Semarang. 

BAB IV BATASAN/ANGGAPAN 

Membahas mengenai kesimpulan dalam perencanaan dan batasan serta anggapan agar tidak 

menyimpang dari pokok bahasan. 

BAB V KAJIAN DAN ANALISIS 

Membahas mengenai dasar pendekatan yang meliputi pendekatan aspek fungsional, aspek 

kontekstual, aspek kinerja, aspek teknis, dan aspek arsitektural. 

BAB VI HASIL 

Membahas mengenai rumusan dari hasil kajian dan analisis berupa program ruang, konsep 

dasar perancangan dan karakter tapak terpilih serta kesimpulan-kesimpulan yang akan 

digunakan sebagai dasar dan acuan dalam studio grafis. 
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1.7 Alur Pikir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualita  : 

 Belum tersedianya fasilitas atau wadah untuk pertunjukan musik dan atau paduan suara.  

 Banyaknya klub dan organisasi seni yang mempunyai nilai positif bagi kemajuan musikalitas 
Semarang 

 Pertunjukan konser di Semarang menggunakan lahan GOR atau convention hall, yang kurang 
layak sebagai tempat pertunjukan musik. 

 Hiburan bagi penikmat musik yang terbatas, dan cenderung memilih mall sebagai tujuan. 
Menyebabkan generasi muda yang konsumtif. 

 Kurangnya wadah pembinaan untuk mengembangkan potensi diluar akademik di lingkungan 

semarang.  
Urgensi    

 Dibutuhkan fasilitas atau wadah untuk menampung klub dan organisasi seni musik dan 
paduan suara yang memiliki nilai positif untuk berkarya 

 Dibutuhkan ruang publik sebagai wadah aktualisasi klub seni, seperti musik atau paduan 
suara yang layak dari segi kualitas dan kuantitas ruang. 

 Dibutuhkan fasilitas hiburan yang sesuai  dan mampu meningkatkan kecintaan pada 
Semarang 

Originalitas : 

 Perencanaan dan perancangan gedung pertunjukan  yang mampu memfasilitasi masyarakat 

khususnya di kota Semarang yang juga menunjang kenyamanan dalam berkarya dengan pendekatan 

‘post modern architecture’. 

Studi Pustaka : 

 Landasan Teori 

 Standar Perencanaan dan 

Perancangan 

Tujuan   : 

Untuk memperoleh suatu judul Tugas Akhir yang jelas dan layak dengan suatu konsep desain yang 

spesifik sesuai dengan karakter atau keunggulan judul dan citra yang dikehendaki atas judul yang 

diajukan tersebut. 

Sasaran  : 

Tersusunnya Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur berupa langkah-langkah 

pokok dalam menentukan konsep perencanaan dan membuat perancangan Gedung Pertunjukan 

Musik di Kota Semarang. 
Ruang Lingkup :   

Lingkup pembahasan menitikberatkan pada berbagai hal yang berkaitan dengan perencanaan dan 

perancangan bangunan Gedung Pertunjukan Musik  di Kota Semarang, ditinjau dari disiplin ilmu 

arsitektur. Hal – hal di luar ilmu arsitektur akan dibahas seperlunya sepanjang  masih berkaitan 

dengan masalah utama.   

 

Studi Lapangan : 

 Tinjauan Kota Semarang 

 Tinjauan Lokasi dan 

Tapak 

Studi Banding : 

 Gedung Farabi Music 

Center 

 Gedung Pertunjukan 

Musik Universitas 

Kristen Satya Wacana 

Kompilasi data dengan tinjauan tapak, aspek perencanaan, dan aspek perancangan sehingga 

didapatpermasalahan yang kemudian digunakan untuk merencanakan Gedung Pertunjukan Musik di 

Kota Semarang 

LANDASAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR 

GEDUNG PERTUNJUKAN MUSIK DI KOTA SEMARANG 
DENGAN PENEKANAN POST MODERN ARCHITECTURE 
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