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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Pengertian Judul 

Judul Studio Konsep Perancangan Arsitektur yang diajukan adalah “Semarang 

Cultural Center di Kawasan Pantai Marina”. Penjelasan dari judul tersebut 

adalah sebagai berikut:  

a. Semarang : Ibukota Provinsi Jawa Tengah yang merupakan kota 

terbesar ke-lima di Indoensia, letaknya berbatasan dengan 

Laut Jawa dan memiliki julukan “Port of Java” sebagai 

slogan pariwisata (Sudaryanto & Wibawa, 2013). 

b. Cutural  : Merupakan Bahasa asing yang memiliki arti 

kebudayaan. Terdiri dari kata dasar kultur yang berarti 

kebudayaan (KBBI, 2020). 

c. Center  : Center adalah Bahasa asing yang memiliki arti pusat. 

Pusat adalah pokok pangkal (berbagai urusan, hal dan 

sebagainya). Tempat yang memiliki aktivitas tinggi yang 

dapat menarik dari daerah sekitar (Poerdarminto, W.J.S 

:2003). 

d. Kawasan  : Kawasan adalah suatu wilayah dengan Batasan yang 

memiliki sifat fungsional, dan sering digunakan pada 

terminology yang spesifik (Nia, 2008) 

e. Pantai Marina  : Pantai Marina adalah suatu objek wisata yang terdapat di 

Kota Semarang (Fauzia, 2018). 

Semarang Cultural Center dapat diartikan sebagai sebuah pusat kebudayaan 

Semarang yang memiliki fungsi sebagai tempat pengembangan budaya 

sekaligus ruang wisata yang terdapat pada Kota Semarang. 

Perancangan Semarang Cultural Center dilakukan sebagai upaya 

pengembangan budaya asli Semarang yang memiliki sejarah sejak awal 
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keberadaannya terkait lokasi Semarang sebagai sebuah Port of Java dan 

merupakan titik singgah kapal-kapal Belanda sebelum memulai kolonialisme di 

Indonesia. Semarang merupakan sebuah objek yang menarik bagi pemerintahan 

Belanda. Wilayah garis pantai Semarang seakan menjadi sebuah percobaan 

untuk membangun sebuah wilayah dengan ide-ide perencanaannya, baik dari 

segi perkotaan maupun arsitekturnya. Peninggalan bangsa Belanda ini, hingga 

saat ini masih terawat dan terjaga oleh masyarakat maupun pemerintah dari 

jaman awal keberadaannya, era kemerdekaan, hingga saat ini. Pemerintah Kota 

Semarang bahkan memiliki julukan untuk mascot wisatanya yakni “Belanda 

mini” (Purwanto, 2005). 

Lokasi Kawasan Pantai Marina dipilih karena potensi pantai yang tercantum 

dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang 2011-2031 sebagai lokasi 

wisata bagi warga Kota Semarang. Keberadaannya kini digunakan oleh 

masyarakat sebagai tempat wisata pada akhir pekan, namun belum terdapat 

ruang edukasi masyarakat terkait keberadaan Sejarah Kota sebagai port of Java.  

1.2 Latar Belakang 

1.2.1 Modernisasi Kota-kota di Indonesia 

Indonesia dengan beribu pulaunya, disebut sebagai sebuah negara multi-

kultural dengan keberagaman budaya yang ada. Keberagaman tersebut terlihat 

dari keberagaman bahasa, etnis dan keyakinan agama yang dianut oleh 

masyarakatnya. Kemajemukan budaya yang dimiliki oleh masing-masing etnis, 

adalah sebuah kekayaan yang dimiliki.  

Kondisi perkotaan di Indonesia saat ini mengalami degradasi budaya yang 

diakibatkan oleh kemajuan jaman dan masuknya kultur baru serta tren globalisasi.  

Globalisasi seringkali dipandang sebagai unsur sekaligus sebuah bentuk dari 

cultural imperliasim (Suryandari, 2017). Hal ini dibuktikan dengan memudarnya 

kebudayaan tradisional yang digantikan dengan elemen-elemen budaya baru yang 

notabene berasal dari negara-negara belahan barat. Hal ini dapat dilihat dari mode 

pakaian, menu makanan yang terdapat pada restoran lokal, corak arsitektur, music, 

bahasa, sistem perekonomian dan sistem politik yang dianut dalam pemerintahan. 
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Kearifan lokal tidak memiliki batasan yang jelas sebagai filter budaya baru yang 

masuk ke Indonesia. Kemajuan modernisasi ala barat dibiarkan dan dibuka seluas-

luasnya demi kemajuan kota. Sesuatu yang dipandang “modern” menjadi panutan 

dan sesuatu yang dinilai “tradisional” ditinggalkan dan tak dihiraukan. Hal ini 

menjadi kekhawatiran bersama seluruh masyarakat Indonesia. Ancaman yang 

datang dari modernisasi dapat menghilangkan identitas lokal dan budaya bangsa. 

Penguatan identitas lokal khususnya di Semarang, turut didukung oleh aspek 

sejarah yang menjadi landasan kebudayaan dan keberadaan Kota Semarang.  

Kota Semarang memiliki beberapa tradisi dan kebudayaan seni yang 

beragam, meliputi seni tari, seni music dan seni teater. Ketiga jenis kebudayaan 

ini, saat ini kian menipis tergantikan oleh budaya yang terakulturasi dengan 

budaya barat. Anak-anak muda Indonesia, khususnya Semarang justru lebih 

memilih untuk mengunjungi mall dan pusat perbelanjaan dibandingkan menonton 

pertunjukan berbau budaya pada akhir pekan. Lambat laun, penikmat seni 

Wayang Orang dan Gambang Semarang hanya dinikmati oleh kalangan tertentu 

saja. Hal ini cukup mengkhawatirkan, karena potensi hilangnya kebudayaan dapat 

menjadi cambuk bagi pemerintah Kota Semarang agar kian melestarikan 

kebudayaannya sendiri. 

1.2.2 Kebudayaan Semarang 

Laju pertumbuhan kota di Indonesia kian meningkat tiap tahunnya. Hal ini 

beriringan dengan tingginya angka urbanisasi yang menjadi fenomena di kota-

kota besar di Indonesia. Pada 2019 jumlah penduduk perkotaan di Indonesia 

sebanyak 150,9 juta jiwa atau 55,8% dari total penduduk Indonesia yang sebesar 

270,6 juta jiwa. Dominasi tersebut meningkat 0,7% dari tahun sebelumnya yang 

sebesar 147,6 juta jiwa atau 55,1% dari total penduduk Indonesia yang sebesar 

267,7 juta jiwa (Worldometers, 2019). Kondisi ini menekan pemerintah untuk 

menyediakan permukiman yang cukup bagi seluruh penduduk kota. Dalam proses 

perkembangan kota, pembangunan hotel, apartemen, dan mall yang terletak pada 

pusat kota tidak terelakkan. Hal ini mendesak masyarakat pada kampung kota 

yang telah ada sebelum proses pembangunan tersebut. Tekanan dari penduduk 
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kaya yang hendak membeli lahan permukiman, kemiskinan, serta kurangnya 

lahan permukiman pada pusat kota, membuat masyarakat kampung kota menjadi 

tersudutkan. Pembangunan massif di Kota Semarang mengakibatkan perubahan 

pada permukiman etnis masyarakat Semarang. Pada tahun 1980 awal, ribuan 

warga Semarang berpindah ke kawasan pinggiran atau sub-urban, karena lahan 

permukiman yang terdapat di pusat kota semakin menipis dan kian sempit.  

Kampung kota yang tidak direvitalisasi dengan baik, dapat menimbulkan 

permasalahan lingkungan yang tak kunjung usai dan terus menerus dihadapi oleh 

masyrakat urban. Permasalahan ini terjadi pada kota-kota besar di Indonesia, salah 

satunya adalah Kota Semarang. Namun demikian, ditengah upaya pemerintah 

dalam pengentasan permukiman kumuh, kota Semarang termasuk salah satu kota 

di Indonesia yang memiliki kampung kota yang cukup banyak dan masing-masing 

kampung kota tersebut memiliki nilai sejarah serta keunikan tersendiri yang layak 

untuk dipertahankan. Kampung kota umumnya identik juga dengan kekumuhan 

dan kemiskinan yang terdapat di dalam kawasan tersebut. Kampung Sekayu yang 

terdapat di Kelurahan Sekayu merupakan salah satu kampung kota yang berada 

pada pusat kota di Semarang yang sedang mengalami gejala gentrifikasi. 

Kebertahanan kampung Sekayu saat ini semakin dipertanyakan apakah dapat terus 

dipertahankan atau tidak, dengan kondisi pembangunan property di sekitarnya. 

Kondisi Kampung Sekayu saat ini cenderung dianggap tidak mampu bertahan 

seiring perubahan pemanfaatan ruang yang terdapat pada Kawasan tersebut untuk 

mendukung fungsi ruang di sekitarnya (Evansyah & Dewi, 2014). 

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 

Semarang tahun 2011-2031, kampung kota yang terdapat di Kota Semarang harus 

dipertahankan karena memiliki karakter dan ciri serta nilai historis yang tinggi. 

Kampung Kota dengan karakter kuat tersebut adalah kampung etnis, antara lain: 

Kampung Melayu, Kampung Pecinan, Kampung Sekayu dan Kampung Kauman. 

Keempat kampung tersebut terletak pada area pusat perdagangan Kota Semarang 

dan berpotensi untuk mengalami isu gentrifikasi. Oleh karenanya, diperlukan 
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perhatian khusus terkait keberadaan sejarah dan kebudayaan Semarang dan 

selayaknya diwujudkan dalam sebuah ruang memori berupa cultural center. 

Permukiman Kampung etnis di Semarang, menghadirkan corak dan 

kebudayaan yang menjadi kearifan lokal masyarakat setempat. Hal ini 

ditunjukkan dengan kesenian wayang orang yang disebut Ngesti Pandawa dan 

pada masa lalu diwadahi pada bangunan Societeit de Harmonie yang saat ini telah 

digusur dan digantikan dengan keberadaan Paragon Mall. 

Tabel 1. 1 Perubahan fungsi lahan 

Perubahan Fungsi lahan pada Jalan Pemuda no. 116 

Dulu (1910) Sekarang (2020) 

 

Gambar 4. 1 Societeit De Harmonie 

Sumber : indonesianhistoryreborn 

 

Gambar 4. 2 Mall Paragon 

Sumber : Semarangkota.com 

Fungsi Bangunan 

Gedung pertunjukan (Bioskop) Mall / Pusat perbelanjaan 

Sumber : analisa penulis, 2020 

Keberadaan gedung kesenian dan ruang komunal pada masa lampau, kini 

berubah menjadi pusat perbelanjaan. Ruang seni dan ruang berkumpulnya 

masyarakat, berangsur berubah menjadi ruang kepentingan ekonomi. Selain 

Ngesti Pandawa, kesenian lainnya yang mulai berangsur hilang, merupakan seni 

musik dan tari seperti Gambang Semarang dan tari Semarangan. Hal ini menjadi 

perhatian terkait pentingnya mewadahi aktivitas kesenian sekaligus menjadi ruang 

komunal bagi masyarakat Semarang. 
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Gambar 1. 1 Kampung Etnis pada Kali Semarang 

Sumber : Dewi, 2013 

1.2.3 Pengembangan Kawasan Pantai Marina 

Pengembangan Kawasan Pantai Utara Semarang yang tertuang dalam 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang tahun 2011-2031, menyebutkan 

bahwa lokasi pantai marina merupakan kawasan wisata untuk pengembangan dan 

peningatan wisata bahari/pantai. Hal ini didorong dengan potensi pada Kawasan 

Pantai Marina Semarang yang strategis dan memiliki keindahan alam yang sering 

digunakan oleh warga sekitar sebagai tempat berakhir pekan. 

Disamping itu, kondisi Pantai Utara Semarang dalam hal ini adalah 

Kawasan Pantai Marina, memiliki permasalahan pengelolaan yaitu minimnya 

atraksi, fasilitas yang tidak memadai dan keberadaan PKL (Pedagang Kaki Lima) 

yang kurang tertata dan terkesan kumuh. Utilitas Kawasan tidak diperhatikan, 

sehingga menyebabkan banyaknya sampah yang berserakan dan mengganggu 

visual pada Kawasan Pantai Marina yang sebenarnya berpotensi. Kebutuhan 

pengunjung akan pemandangan yang indah, penataan kawasan pantai, belum 

diakomodir oleh pemerintah Kota Semarang untuk dikelola.  

Kondisi Pantai Marina yang merupakan sebuah Pantai Reklamasi, 

merupakan wujud perubahan geografis yang terjadi pada pesisir Utara Kota 

Semarang. Hal ini mengakibatkan, kurang teredukasinya warga Semarang terkait 

Kampung Melayu 

Kota Lama 

Kampung Pecinan 

Kampung Kauman 

Kampung Sekayu 
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perubahan geografis yang menyebabkan munculnya berbagai etnis di Kota 

Semarang. Semarang disebut sebagai “Belanda mini” karena pembangunan dan 

sistem drainase air, serta tata landskap yang dibuat pada masa kolonial untuk 

wilayah percobaan yang dibuat sesuai prinsip perancangan Amsterdam. Oleh 

karenanya, untuk mewujudkan sebuah pusat kebudayaan, diperlukan area pesisir 

yang menjadi kunci masuknya budaya serta beragam etnis yang hingga kini masih 

bertahan namun berpotensi untuk hilang. 

1.2.4 Konservasi Lingkungan 

Proses pembangunan yang telah dilaksanakan di Indonesia, dalam berbagai 

bidang telah mencapai kemajuan, namun disamping itu, juga masih menyisakan 

problema yang justru bersifat kotraproduktif dalam upaya-upaya perwujudan 

ruang kehidupan masyarakat yang nyaman, produktif serta berkelanjutan sesuai 

dengan amanat undang-undang yaitu mencapai kesejahteraan umum. Beberapa 

isu strategis dalam hal lingkungan yang kini ini dihadapi oleh bangsa Indonesia 

adalah alih fungsi lahan yang tidak terkendali, serta meningkatnya intensitas dan 

cakupan bencana alam. Alih fungsi lahan berdapak pada kerusakan ekosistem 

serta penurunan produktivitas yang menuntut untuk diselesaikan segera. 

Perencanaan berwawasan lingkungan diperlukan dalam perancangan 

infrastruktur. Biophillic Design adalah sebuah prinsip turunan dari arsitektur 

berkelanjutan yang bertujuan untuk mewadahi interaksi manusia dengan 

lingkungan alam di sekitarnya. Dengan proses interaksi ini, maka diharapkan akan 

memunculkan gagasan baru pengguna ruang dalam memaknai keberadaan alam 

dan berupaya untuk melindungi dan melestarikannya. 

Upaya konservasi alam, tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 

Semarang Tahun 2011-2031 yang mengatur tentang konservasi tumbuhan 

endemic (bakau) pada kawasan pesisir pantai utara (Kawasan Pantai Marina). 

1.2.5 Kepemilikan Lahan (berkurangnya ruang public) 

Peningkatan pembangunan kota, berdampak pada lahan-lahan yang 

peningkatan nilai ekonomi lahan. Akibatnya, ruang-ruang komunal pada kawasan 
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perkotaan diabaikan. Lokasi Kawasan Pantai Marina, merupakan lahan publik 

yang kian berkurang akibat masuknya investor yang akan mendirikan kawasan 

eksklusif pada Kawasan Pantai Marina. Kawasan eksklusif ini tidak diimbangi 

dengan peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat setempat. Sehingga 

keberadaan ruang public yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat 

perlahan-lahan kian menyempit.  

Ketersediaan ruang public pada kawasan pantai, umumnya digunakan oleh 

masyarakat sebagai lahan multiguna. Contohnya adalah sebagai lahan rekreasi, 

bahkan memiliki nilai ekonomi yang tinggi serta dapat memberikan multiplayer 

effect bagi masyarakat setempat maupun pengunjung.  

Dengan adanya pembangunan wahana edukatif dan rekreatif pada kawasan 

Pantai Marina, diharapkan dapat membuka dan menata ruang public yang layak, 

nyaman, asri dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kota Semarang. 

Pembangunan berkelanjutan juga diharapkan dapat menjamin kelangsungan 

hidup ekosistem hayati pada Kawasan Pantai Marina. 

1.3 Rumusan Masalah 

1.3.1 Permasalahan 

Bagaimana merancang Semarang cultural center sebagai pusat kebudayaan 

yang bersifat edukatif dan rekreatif di Kawasan Pantai Marina dengan desain 

perencanaan dan perancangan bangunan berkelanjutan sesuai dengan prinsip 

Biophillic Design? 

1.3.2 Persoalan 

1. Menentukan lokasi strategis dan mengeksplorasi lingkungan sebagai asset 

wisata di Kawasan Pantai Marina 

2. Membuat ruang publik yang bersifat edukatif dari segi kesejarahan dan 

kebudayaan bagi masyarakat Semarang dan sekitarnya 

3. Mengakomodir kebutuhan masyarakat akan kegiatan pertunjukan seni dan 

wisata bahari yang bersifat rekreatif pada Kawasan Pantai Marina 
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4. Membuat ruang terbuka public berdasarkan peraturan dan perundangan 

yang berlaku terkait ruang terbuka hijau  

5. Membuat kompleks bangunan dengan prinsip berkelanjutan yang mampu 

mendorong kegiatan ekonomi masyarakat dan menciptakan ruang yang 

dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat Semarang dan sekitarnya 

1.4 Tujuan dan Sasaran 

1.4.1 Tujuan 

Tujuan dari perencanaan & perancangan Semarang Cultural Center adalah 

untuk memenuhi kebutuhan ruang edukasi terkait sejarah sekaligus sebagai ruang 

komunal yang terletak pada tepi Pantai Semarang. Diharapkan dari perancangan ini 

dapat mencerminkan budaya Semarang yang berpegang pada sejarah yang telah 

dimiliki dan menjadi tonggak penguatan identitas lokal Semarang, serta pengingat 

bagi pemerintah dan masyarakat agar dapat membangun bangunan arsitektur yang 

sesuai dengan prinsip lokalitas dan budaya yang dimiliki. 

1. Menentukan site pada Kawasan Pantai Marina untuk  Semarang Cultural 

Center 

2. Fungsi bangunan Semarang Cultural Center 

3. Tata tapak dan massa bangunan Semarang Cultural Center 

4. Penerapan struktur, estetika dan utilitas Semarang Cultural Center 

5. Menentukan fasilitas yang terdapat di Semarang Cultural Center 

1.4.2 Sasaran 

1. Lokasi yang tepat untuk kompleks Semarang Cultural Center 

2. Tata tapak landsekap dan massa bangunan dari kompleks Semarang 

Cultural Center yang sesuai dengan fungsi perancangan 

3. Struktur, estetika dan utilitas bangunan Semarang Cultural Center yang 

sesuai dengan fungsi perancangannya 

4. Fasilitas yang sesuai kompleks bangunan Semarang Cultural Center 
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1.5 Lingkup dan Batasan Pembahasan 

1.5.1 Lingkup Pembahasan 

Lingkup pembahasan “Semarang Cultural Center” ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Pembahasan utama adalah mengenai desain arsitektur Semarang 

Cultural Center 

2. Isu-isu umum pemerintah maupun statistic data digunakan sebagai dasar 

konsep dan aplikasi kedalam desain kompleks bangunan 

3. Program ruang dan fasilitas yang terdapat didalam Semarang Cultural 

Center disesuaikan dengan kebutuhan pengguna 

1.5.2 Batasan Permasalahan 

1. Batasan permasalahan menitikberatkan pada penyusunan dan penerapan 

konsep perencanaan dan perancangan Semarang Cultural Center yang 

berkelanjutan meliputi: pemilihan tapak, zoning, posisi bangunan, 

kebutuhan ruang, tata masa bangunan dalam kompleks Semarang Cultural 

Center, estetika dan kontekstualitas pada lokasi bangunan. 

2. Jenis budaya yang diakomodir dalam Semarang Cultural Center adalah 

kultur masyarakat Semarang yang meliputi budaya toleransi ras, agama, 

seni pertunjukan dan menunjukkan timeline sejarah terbentuknya Kota 

Semarang. 

1.6 Keluaran 

Keluaran yang dihasilkan adalah konsep perencanaan dan perancangan 

Semarang Cultural Center sebagai sarana edukasi dan ruang komunal yang 

terdapat pada Kawasan Pantai Marina sebagai pemenuhan kebutuhan akan 

ruang arsitektur yang layak dan dapat digunakan oleh seluruh lapisan 

masyarakat. Selain itu, Semarang Cultural Center diharapkan dapat menjadi 

cerminan bagi pemerintah dan masyarakat Kota Semarang dalam membangun 

dan merancang ruang arsitektur kota yang memiliki ciri dan nilai-nilai budaya 

yang tumbuh dari nilai sejarah yang telah dimiliki Kota Semarang. Perancangan 

dilakukan dengan menerapkan prinsip dan kaidah ilmu arsitektur. 
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1.7 Metodologi Pembahasan 

1.7.1 Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi Lapangan 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pengamatan 

langsung pada site / tapak terpilih. Adapun data yang dikumpulkan 

merupakan jenis aktivitas dan kebutuhan ruang pada Kawasan Pantai 

Marina. Data yang diperoleh kemudian dikaji untuk dilakukan 

pengolahan data yang terwujud dalam produk perancangan. 

2. Wawancara 

Melakukan proses wawancara kepada narasumber yang memiliki 

peranan dan sering melakukan aktivitas pada Kawasan Pantai Marina. 

3. Studi Banding 

Dilakukan untuk memperoleh data perbandingan dan mempelajari objek 

arsitektur yang berhubungan dengan isu yang diangkat dalam 

perancangan. 

4. Studi Literatur 

Mengumpulkan teori dan referensi yang relevan dengan Semarang 

Cultural Center melalui media elektronik, buku, literatur, jurnal, dan 

majalah. 

1.7.2 Analisa dan Sintesa 

1. Analisa 

Menganalisa hasil data yang diperoleh berdasarkan potensi yang 

dimiliki oleh Kawasan Pantai Marina Semarang. 

2. Sintesa 

Hasil analisa berupa sintesa yang digunakan sebagai inti pembahasan 

dan menjadi dasar produk konsep perancangan 

3. Konsep 

Konsep perencanaan dan perancangan Semarang Cultural Center 
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1.8 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Pendahuluan berisi mengenai gambaran umum dan fenomena mengenai 

topik yang diangkat. Terdiri dari latar belakang dalam perancangan Semarang 

Cultural Center, rumusan masalah, tujuan, metode pembahasan dan sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan Pustaka berisi tentang deskripsi mengenai teori dan studi literatur 

mengenai konsep arsitektur berkelanjutan, teori arsitektur tepian air, studi banding 

terkait objek baik dari dalam maupun luar negeri sebagai referensi desain serta 

kajian mengenai cultural center khususnya pada Semarang Cultural Center. 

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI DAN GAGASAN PERENCANAAN 

Gambaran umum lokasi dan gagasan perencanaan terdiri dari lokasi/data 

fisik, gagasan perancangan baik terkait aktivitas maupun bentuk berdasarkan 

fungsi, lokasi dan site perancangan kompleks bangunan Semarang Cultural Center, 

serta data-data pendukung lainnya yang diperoleh langsung maupun secara kajian 

literatur. 

BAB IV ANALISA PENDEKATAN SERTA KONSEP PERENCANAAN 

DAN PERANCANGAN 

Analisa pendekatan serta konsep perencanaan dan perancangan terdiri dari 

analisa konsep makro dan mikro, konsep struktur, utilitas dan konsep penekanan 

arsitektur berkelanjutan yang diterapkan pada kompleks bangunan Semarang 

Cultural Center.


