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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Seni dan budaya merupakan suatu bentuk karya imajinatif manusia yang berkembang 

dalam suatu kalangan tertentu, kemudian menjadi ciri dan identitas dari kelompok manusia yang 

melingkupinya. Seni tidak dapat terlepas dari perkembangan peradapan manusia dan terkait erat 

dengan aspek-aspek utama dalam sejarah, agama, ekonomi, maupun politik. Di dalamnya 

termasuk juga seni pertunjukan yang bisa berupa seni teater, seni tari, dan seni musik. 

Surakarta merupakan kota di Jawa Tengah yang sarat akan budaya dan memiliki beragam 

potensi kesenian yang mampu menarik para wisatawan baik domestic maupun mancanegara. 

Dengan slogan pariwisata “Solo The Spirit of Java”, diharapkan kota Solo dapat menjadi pusat 

pelestarian dan pengembangan kebudayaan Jawa serta  menjadi sumber inspirasi bagi daerah-

daerah lain yang secara geokultural berada di bawah payung besar kebudayaan Jawa. Kesenian 

yang berkembang pesat di Surakarta pada umumnya merupakan seni pertunjukan tradisional 

yang bersifat seremonial, seperti wayang orang, ketoprak, wayang kulit dan sebagainya. 

Salah satu kesenian asli Surakarta adalah Wayang Orang, yaitu seni drama tari yang 

mengambil cerita Ramayana dan Mahabarata sebagai induk ceritanya. Seni wayang orang 

merupakan warisan budaya nenek moyang sejak dahulu kala, turun temurun diwariskan dari 

generasi ke generasi melalui tradisi. Namun seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang semakin pesat, mempengaruhi lunturnya kepedulian dan apresiasi masyarakat 

terhadap seni pertunjukan tradisional wayang orang sebagai warisan luhur budaya bangsa.  

Generasi muda dewasa ini sudah banyak yang meninggalkan sastra pewayangan dan 

filsafat yang terkandung di dalamnya sudah kurang diminati karena dianggap tidak sesuai lagi 

dengan perkembangan jaman. Selain itu, factor internal seperti keterbatasan infrastruktur gedung 

petunjukan yang kurang representative, kurang nyaman dan berbagai perlengkapan panggung 

yang kurang memadai menyebabkan menurunnya jumlah  wisatawan yang menyaksikan wayang 

orang setiap tahunnya. 

Mengingat visi kota Surakarta yaitu, “Terwujudnya Kota Sala Sebagai Kota Budaya Yang 

Bertumpu Pada Potensi Perdagangan, Jasa, Pendidikan, Pariwisata Dan Olahraga”, perkembangan 

seni dan budaya pertunjukan wayang orang sudah selayaknya menjadi potensi yang dapat 

menjadi asset sekaligus simbol serta identitas kota Surakarta. Selain dapat menjaga dan 

melestarikan kesenian asli Jawa, pertunjukan wayang orang ini juga dapat menjadi sarana untuk 

mengenalkan kekayaan seni Indonesia pada mancanegara dengan harapan menjadi daya tarik 

tersendiri bagi sektor wisata dan budaya khususnya di kota Surakarta. 

Dengan melihat aktualita dan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa diperlukan suatu 

wadah yang dapat menampung komunitas penggiat seni pertunjukan tradisional terutama 

pertunjukan wayang orang untuk berekspresi dan berkreatifitas. Pembangunan tidak hanya 

didasarkan pada gedung pertunjukan melainkan dengan pembenahan manajemen WO Sriwedari 

secara professional sehingga nantinya wayang orang dapat berinovasi dan bersaing dengan jenis 

pertunjukan lain.  

Untuk mewujudkan harapan tersebut, maka diperlukan adanya program perencanaan 

dan perancangan Pusat Kesenian Wayang Orang Sriwedari di Surakarta. Pusat Kesenian ini 

dilengkapi dengan persyaratan auditorium yang mengikuti perkembangan jaman dan system 
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akustika ruangan yang baik. Selain itu, tempat ini tidak hanya dimanfaatkan sebagai tempat 

pertunjukan wayang orang, melainkan dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas edukatif. Sehingga 

dapat menjadi sarana untuk mengakomodasikan kegiatan seni sekaligus melestarikan budaya 

bangsa. Sesuai dengan fungsi dan tujuan bangunan, maka dipilihlah penekanan desain Arsitektur 

Modern dengan menggabungkan teknologi modern namun tidak meninggalkan budaya dan nilai 

historis pada tempat tersebut. Perencanaan fasilitas tersebut nantinya tetap memperhatikan 

aspek fungsional dan aspek lingkungan kawasan Sriwedari yang merupakan kawasan konservasi 

dan cagar budaya.  

1.2 Tujuan dan Sasaran 

1.2.1. Tujuan 

Memperoleh suatu landasan yang dapat mendukung proses perencanaan dan 

perancangan bangunan yang diusulkan agar sesuai dengan kebutuhan akan persyaratan ruang 

beserta ketentuan teknis yang diperlukan sehingga tercipta kenyamanan dan keamanan bagi 

penggunanya melalui penekanan desain yang dipilih. 

1.2.2. Sasaran 

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

Pusat Kesenian Wayang Orang Sriwedari di Surakarta berdasarkan aspek-aspek panduan 

perancangan (design guidelines aspect) sebagai acuan untuk proses penyusunan LP3A dan Desain 

Grafis yang akan dikerjakan. 

1.3. Manfaat 

1.3.1. Subyektif 

Memenuhi persyaratan dalam menempuh Tugas Akhir sebagai ketentuan kelulusan dalam 

mencapai jenjang Sarjana Strata 1 (S1) pada Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas 

Diponegoro Semarang. 

1.3.2. Obyektif 

 Memberi masukan dan arahan berupa konsep perancangan Pusat Kesenian Wayang 

Orang Sriwedari di Surakarta yang pada akhirnya dapat dijadikan rekomendasi perencanaan bagi 

Pemerimtah Daerah dan pihak-pihak yang berkepentingan. Serta dapat menjadi kontribusi bagi 

pembangunan sector pariwisata dan sebagai sumbangan kepada perkembangan ilmu 

pengetahuan Arsitektur pada khususnya. 

1.4. Ruang lingkup 

1.4.1 Ruang Lingkup Substansial 

Ruang lingkup yang digunakan dalam Landasan Program Perencaaan dan Perancangan 

Pusat Kesenian Wayang Orang di Surakarta ini termasuk dalam kategori bangunan tunggal dimana 

penekanannya pada aspek fungsi dan penampilannya sebagai bangunan pertunjukan. 

1.4.2 Ruang Lingkup Spasial 

Lokasi tapak direncanakan pada kota Surakarta, dengan pertimbangan sebagai pusat seni 

dan budaya Jawa. Selain itu tapak ditempatkan pada lokasi yang strategis sehingga dapat dengan 

mudah diakses baik dari komunitas seni maupun masyarakat. 

1.5. Metode Pembahasan 

Metode pembahasan yang dipergunakan adalah metode deskriptif dokumentatif, yaitu 

menguraikan berbagai fenomena yang terjadi untuk selanjutnya melakukan pengumpulan data 
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dan menganalisa permasalahan yang muncul. Adapun data yang diperlukan untuk melakukan 

perencanaan dan perancangan bangunan adalah sebagai berikut : 

 Data Primer 

Data yang diperoleh secara langsung dari orang pertama, contohnya melalui wawancara 

dengan pihak kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, pihak kantor Dinas Tata Kota, serta 

berdasarkan hasil observasi (studi banding) terhadap pusat kesenian yang telah ada. 

 Data sekunder 

Data tidak langsung yang didapat melalui studi literature dari buku-buku yang berkaitan 

dengan perencanaan pendirian gedung pertunjukan. Data sekunder lainya adalah data tertulis 

dari instansi terkait seperti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Tata kota, tentang kondisi 

wisata budaya dan peraturan dari pemerintah terkait dengan perencanaan dan perancangan 

pusat kesenian wayang orang Sriwedari. 

1.6. Sistematika pembahasan 

Laporan ini disusun melalui urutan-urutan pembahasan yang disajikan secara sistematis 

sehingga dapat mempermudah langkah-langkah di dalam penyusunan. Adapun urutan 

pembahasannya adalah sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Menguraikan secara garis besar mengenai penyusunan Landasan Program Perencanaan 

dan Perancangan arsitektur dari latar belakang, tujuan dan sasaran, manfaat, ruang lingkup, 

metode pembahasan. Sistematika penulisan, hingga alur pikir yang akan dilakukan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi kajian teori-teori tentang pertunjukan seni tradisional, wayang orang dan gedung 

pertunjukan beserta persyaratan fisik dan non fisik yang ada serta fasilitas ruang yang dibutuhkan 

untuk mendukung perencanaan dan perancangan Pusat kesenian wayang Orang Sriwedari. Selain 

itu juga diuraikan tentang tinjauan mengenai arsitektur modern sebagai dasar penekanan desain 

yang digunakan serta studi banding pada pusat kesenian yang telah ada sebelumnya. 

BAB III  TINJAUAN UMUM KOTA SURAKARTA 

Menjelaskan mengenai data fisik kota Surakarta, rencana tata ruang kota, kebijakan 

pemerintah serta potensi Surakarta sebagai kota budaya dalam perencanaan Pusat Kesenian 

Wayang Orang Sriwedari. 

BAB IV  KESIMPULAN, BATASAN DAN ANGGAPAN 

Mengungkapkan kesimpulan, batasan dan anggapan yang didapat dari tinajuan pustaka, 

studi banding dan tinjauan kota Surakarta yang menjadi acuan untuk melakuakan analisa 

perencanaan dan perancangan Pusat Kesenian Wayang Orang Sriwedari. 

BAB V  PENDEKATAN PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Berisi analisa dari semua data yang telah diperoleh berkaitan dengan aspek perancangan, 

untuk menentukan pendekatan program perencanaan dan perancangan arsitektur yang 

digunakan dalam mendesain Pusat Kesenian Wayang Orang Sriwedari di Surakarta. 

BAB VI  PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR 

Membahas konsep perancangan bangunan yang meliputi konsep bentuk, penekanan 

desain dan konsep struktur, serta mengenai program perencanaan yang meliputi lokasi dan tapak 

terpilih, program ruang, dan utilitas bangunan. 
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1.7. Alur Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LATAR BELAKANG 

AKTUALITA  

- Menurunya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Surakarta dari tahun ke tahun karena 

tidak adanya daya tarik khas wisata di Surakarta. 

- Kondisi bangunan Gedung Wayang Orang Sriwedari sudah tidak representative dan tidak 

nyaman mulai ditinggalkan karena kurangnya promosi dan fasilitas yang ada tidak memiliki 

daya tarik. 

- Tidak adanya ruang public untuk mengekspresikan kesenian pertunjukan tradisional  Wayang 

Orang di tengah-tengah kota Surakarta. 

- Visi kota Surakarta yaitu, “Terwujudnya Kota Sala Sebagai Kota Budaya Yang Bertumpu Pada 

Potensi Perdagangan, Jasa, Pendidikan, Pariwisata Dan Olahraga”    

URGENSI 

- Perlunya perencanaan dan perancangan  Pusat Kesenian Wayang Orang Sriwedari  dengan 

fasilitas pendukung yang sesuai sehingga dapat menjadi salah satu objek wisata budaya bagi 

kota Surakarta. 

- Perlunya  ruang public sebagai tempat berekspresi para penggiat seni wayang orang sehingga 

kelestarian kesenian tersebut tetap terjaga. 

ORIGINALITAS 

- Merencanakan Pusat Kesenian Wayang Orang Sriwedari sebagai sarana untuk menyajikan 

pertunjukan seni wayang orang Sriwedari dengan penataan ruang dan system akustika 

modern sekaligus menjadi tempat pelestariandan perkembangan kesenian wayang orang. 
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TUJUAN  

Memperoleh suatu Judul Tugas Akhir yang jelas dan layak, dengan penekanan desain yang spesifik 

sesuai karakter/ keunggulan judul dan citra yang dikehendaki atas judul yang diajukan tersebut. 

SASARAN  

Tersusunya usulan langkah-langkah pokok proses (dasar) perencanaan dan perancangan Pusat 

Kesenian Wayang Orang Sriwedari, melalui aspek panduan perancangan (design guidelines aspect) 

dan alur pikir proses penyusunan LP3A dan desain Grafis yang akan dikerjakan. 

 

TINJAUAN PUSTAKA : 

 Landasan teori 

 Standar perencanaan 

dan perancangan 

STUDI LAPANGAN : 

 Tinjauan tapak 

 Tinjauan Kota 

Surakarta 

Kompilasi data dengan studi pustaka sehingga didapat permasalahan serta masukan dari 

pihak studi banding dan masukan dari audience yang merupakan calon konsumen pada 

Pusat Kesenian Wayang Orang Sriwedari di Surakarta 

Konsep Dasar dan Progam Perencanaan dan Perancangan Pusat 

Kesenian Wayang Orang Sriwedari di Surakarta 

Gambar 1.1 Diagram Alur Pikir 
(sumber : Analisa pribadi) 


