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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Umum Taman Sriwedari 
 

2.1.1 Definisi Taman Sriwedari Surakarta 
Taman Sriwedari adalah sebuah kompleks taman di Kecamatan Lawiyan, Kota Surakarta. 

Sejak era Pakubuwana X, Taman Sriwedari menjadi tempat diselenggarakannya tradisi hiburan 
Malam Selikuran. Sriwedari juga pernah menjadi lokasi penyelenggaraan PON I pada tahun 1948. 

Selain tempat hiburan yang terbuka, ada gedung pertunjukkan bernama Gedung 
Wayang Orang Sriwedari yang digunakan khusus untuk pertunjukkan wayang orang. Tempat ini 
menyajikan seni pertunjukan daerah wayang orang yang menyajikan cerita wayang berdasarkan 
pada cerita Ramayana dan Mahabarata. Saat ini kepemilikan Taman Sriwedari menjadi sengketa 
antara Pemerintah Kota Surakarta dengan ahli waris keluarga KRMH Wirjodiningrat. 

Taman Sriwedari terletak di Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. 
Taman Sriwedari merupakan salah satu ruang publik yang memiliki letak cukup strategis 
dibandingkan dengan ruang publik lainnya. Hal ini dikarenakan letak Taman Sriwedari tepat di tepi 
Jalan Slamet Riyadi yang merupakan pusat Kota Surakarta. Adapun batas – batas administratif dari 
Taman Sriwedari adalah sebagai berikut : 
Utara : Jalan Slamet Riyadi 
Timur : Jalan Musium 
Selatan : Jalan Kebangkitan Nasional 
Barat : Kelurahan Penumping 
Untuk lebih jelasnya mengenai lokasi Taman Sriwedari dapat dilihat pada peta berikut ini. 
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Pada peta diatas terdapat tanda panah yang menunjukkan lokasi Taman Sriwedari. 
Meskipun memiliki letak yang strategis, namun keberadaan Taman Sriwedari saat ini tidak seperti 
dahulu. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat pergeseran makna dari Taman 
Sriwedari yang semula merupakan sebuah taman kota yang bersifat kesenian dan kebudayaan kini 
berganti menjadi sebuah area komersial. 
 

2.1.2 Kondisi Eksisting Taman Sriwedari 
Taman Sriwedari merupakan sebuah ruang publik yang memiliki nilai historis. Letak 

Taman Sriwedari sangat strategis karena berada di tepi Jalan Brigjen Slamet Riyadi yang 
merupakan pusat aktivitas dan kegiatan Kota Surakarta. Taman Sriwedari dibangun atas perintah 
Pakubuwono X dan mulai berfungsi sejak tahun 1901 hingga saat ini. Tujuan awal pembangunan 
Taman Sriwedari adalah sebagai tempat rekreasi yang penuh dengan unsur – unsur kesenian dan 
kebudayaan serta peristirahatan bagi keluarga kerajaan yang terinspirasi dari mitos keberadaan 
sebuah taman di surga. Hingga saat ini, Taman Sriwedari menjadi salah satu aset Kota Surakarta 
karena memiliki nilai historis dan nilai budaya yang tinggi. 

Taman Sriwedari memiliki sebuah gapura sebagai penanda pintu masuk utama ke dalam 
area taman. Gapura ini menghadap ke Jalan Brigjen Slamet Riyadi dan bergabung dengan area 
Citywalk Slamet Riyadi. Bentuk gapura ini telah mengalami perubahan dari bentuk aslinya. Untuk 
lebih jelasnya mengenai bentuk gapura Taman Sriwedari saat ini dapat dilihat pada Gambar 2.1. 
 

 
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2014 

 
Gambar 2.1 

Gapura Utama Taman Sriwedari 

 

Pada halaman depan Taman Sriwedari terdapat pendopo joglo yang menjadi ciri khas 
masyarakat Jawa. Masyarakat menjadikan pendopo joglo tersebut sebagai salah satu tempat 
untuk bersantai dan melakukan berbagai aktivitas bersama, seperti kegiatan perkumpulan. Pada 
sisi kanan dan kiri pendopo joglo tersebut terdapat beberapa pedagang kaki lima yang menjajakan 
dagangannya dengan gerobak. Biasanya pendopo joglo tersebut ramai pada waktu sore – malam 
hari. Untuk lebih jelasnya mengenai pendopo joglo dan aktivitas pengguna yang terjadi disana 
dapat dilihat pada Gambar 2.2 dan Gambar 2.3. 
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Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2014 

 
Gambar 2.2 

Pendopo Joglo Taman Sriwedari 

 

 
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2014 

 
Gambar 2.3 

Aktivitas Pengguna di Pendopo Joglo Taman Sriwedari 

 

Pada beberapa sisi jalan area Taman Sriwedari terdapat kios – kios yang menjajakan 
makanan, souvenir, lukisan, dan sebagainya. Keberadaan kios – kios tersebut merupakan salah 
satu tanda pertumbuhan aktivitas komersial di Taman Sriwedari. Hal ini juga yang menjadi salah 
satu pemicu Taman Sriwedari kehilangan rohnya sebagai sebuah ruang publik yang memiliki nilai 
historis. Meskipun keberadaan kios – kios tersebut merusak estetika taman, namun tidak dapat 
dipungkiri bahwa pengguna senang dengan keberadaan kios – kios tersebut. Untuk lebih jelasnya 
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mengenai berbagai macam kios yang terdapat di Taman Sriwedari dapat dilihat pada Gambar 2.4, 
Gambar 2.5, dan Gambar 2.6. 

 

 
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2014 

 
Gambar 2.4 

Kios Souvenir 

 

 
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2014 

 
Gambar 2.5 
Kios Lukisan 
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Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2014 

 
Gambar 2.6 

Kios Makanan 
 

Di area Taman Sriwedari terdapat beberapa bangunan, diantaranya adalah Gedung 
Wayang Orang, Gedung Kesenian, Museum Radya Pustaka, Taman Hiburan Rakyat (THR) 
Sriwedari, Restoran Boga, Gedung Graha Wisata Niaga, dan Stadion R. Maladi.  

 

2.1.3 Kondisi Bangunan 
 

Tabel II.1 
Kondisi Bangunan 

 

No Nama Bangunan Keadaan Keterangan 

1 Gedung Wayang Orang Ada - 

2 Gedung Kesenian Ada Redesain 

3 Museum Radya Pustaka Ada - 

4 Taman Hiburan Rakyat Ada - 

5 Restoran Boga Ada - 

6 Gedung Graha Wisata Niaga Ada Redesain 

7 Stadion R. Maladi Ada - 

8 Segaran Ada Redesain 

9 Kebun Binatang Telah di 
pindahkan 

- 

Sumber : Analisis Pribadi, 2014 
 
 
 



12 
 

Dari tabel diatas terlihat bagaimana bangunan eksisting yang telah ada di Taman 
Sriwedari serta Bangunan lain yang hilang dan belum ada di Taman Sriwedari, dari tabel diatas 
keadaan akan di redesain secara keseluruhan dan dengan penambahan bangunan beserta 
fungsinya yang baru. 

Seperti yang tertera pada tujuan pembuatan LP3A  ini yaitu menambahkan fungsi ruang 
baru mengikuti perkembangan kota Surakarta kedalam taman Sriwedari, selain bertujuan untuk 
memperindah juga sebagai pembentuk kejayaan masa silam dimana banyaknya pengunjung dari 
berbagai tempat yang datang untuk melihat dan menikmati fasilitas dari ruang/ bangunan-
bangunan tersebut. 

Dari Tabel II.1 bangunan yang akan di redesain adalah Gedung Kesenian yang akan di 
redesain menjadi Pusat Pameran di Taman Sriwedari , Gedung Graha Wisata yang akan di 
redesain menjadi Gedung Konvensi dan Segaran yang akan diredesain menjadi pusat area hijau di 
area tersebut 

 

2.1.4 Sejarah dan Perkembangan Taman Sriwedari 
Taman Sriwedari merupakan sebuah taman yang dibangun pada zaman pemerintahan 

Pakubuwono X (1893 – 1939), dan mulai dibuka pada tahun 1901. Naman Sriwedari sendiri 
diambil dari cerita pewayangan mengenai kisah Prabu Harjuna Sasrabahu yang memerintahakan 
Patih Suwanda untuk memindahkan Taman Sriwedari ke Maespati untuk tempat hiburan bagi istri 
Prabu Harjuna Sasrabahu. Pada mulanya taman ini merupakan sebuah taman hiburan dan tempat 
peristirahatan bagi raja dan keluarganya. Maka dari itu, taman ini dikenal sebagai Kebon Raja atau 
Taman Raja. 

Menurut Yasaharjana (1926) dalam bukunya Babad Taman Sriwedari, taman ini 
dibangun oleh R.A.A Sasradiningrat atas perintah Pakubuwono X pada tahun Jawa 1831 tahun Dal 
dengan candra sengkala janma guna ngesti ratu atau tahun 1901 Masehi. Taman ini diisi dengan 
berbagai tumbuh – tumbuhan, bunga – bungaan, dan hewan – hewan buruan yang dipisahkan 
menurut jenisnya serta dilengkapi dengan berbagai fasilitas hiburan dan rumah makan. Guna 
menampung hewan – hewan tersebut, maka Taman Sriwedari dilengkapi dengan kebun binatang 
yang dibangun pada tahun 1905. 

Taman Sriwedari memiliki panjang +/- 400 meter dan lebar +/- 270 meter. Taman ini 
pada dasarnya menghadap ke utara dengan gapura di pintu gerbang utamanya yang berbentuk 
mahkota Baladewa. Di bagian dalam terdapat jalan – jalan ke berbagai arah yang di sisi kanan dan 
kiri ditumbuhi dengan pohon cemara yang diselingi dengan pohon palem, trembesi, dan kenari. 
Pada bagian tengah taman terdapat pendopo yang dibangun agak tinggi, sehingga seseorang yang 
berada di pendopo dapat menikmati keindahan taman. Di bagian selatan terdapat kandang 
sangsam, kancil, celeng, senuk, naam, lembu, dan banteng. Serta di sebelah timur kandang 
terdapat panggung besar yang menghadap ke utara, yang merupakan tempat peristirahatan 
Sunan apabila berkunjung ke Taman Sriwedari. Di depan panggung besar terdapat kolam tempat 
buaya dan penyu, serta pohon apu untuk tempat burung malipit dan angsa. Di tengah kolam 
terdapat bukit yang di tengahnya terdapat panggung besar yang diberi nama panti pangaksi, yang 
disediakan secara khusus untuk Sunan. 

Di sebelah kanan dan kiri panti pangaksi terdapat arca – arca batu yang menjaga tempat 
itu. Di sebelah tenggara kolam terdapat kandang gajah, di bagian utara terdapat kandang ayam 
mas dan tembagi. Di sisi lainnya terdapat kandang harimau kumbang, tutul, dan gembong. Tidak 
jauh dari tempat itu terdapat kandang kera, lutung, landak, anjing, berbagai macam burung, 
kambing (bukan jenis kambing biasa), tupai, jlarang wawa, burung kolik, tuhu, jakatuwa, mliwis 
pelung, menthok, kuntul, dan jenis burung lainnya. Kemudian di sebelah baratnya terdapat 
berbagai macam jenis ular. 

Di sisi timur laut Taman Sriwedari terdapat bangunan museum yang diberi nama Radya 
Pustaka. Museum ini diresmikan oleh Patih Kanjeng Raden Mas Adipati Sasradiningrat IV pada 
tahun 1907. Kemudian, di sisi lain taman ini juga terdapat bioskop dan tempat pertunjukan 
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wayang orang. Bioskop ini dibangun pada tahun 1914, sementara wayang orang dan wayang kulit 
dibangun pada tahun 1917. Para pengunjung taman ini ternyata tidak hanya pribumi saja, tetapi 
juga orang Cina, Arab, Jepang, dan Belanda. Pada tahun 1933, sebuah bangunan stadion di sisi 
barat Taman Sriwesari dibangun atas perkenaan Sunan Pakubuwono X. 

Menurut Radjiman (2002) dalam bukunya Toponimi Kota Surakarta dan Awal Berdirinya 
Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Taman Sriwedari merupakan salah satu bangunan fisik yang 
dibangun pada masa Pakubuwono X. Pada saat itu, Pakubuwono X memang banyak melakukan 
pembangunan yang menjadi bukti kebesaran Raja Jawa itu. Taman ini dibangun untuk 
menunjukkan kebesaran Keraton Kasunanan Surakarta yang kekuasaannya saat ini sudah sangat 
terbatas. Pada masa kejayaannya, Taman Sriwedari dapat dikatakan sebagai zoologi, karena di 
dalamnya terdapat berbagai macam jenis tumbuh – tumbuhan dan berbagai macam koleksi 
binatang yang menjadi kesukaan raja. Selain sebagai taman, tempat ini juga digunakan sebagai 
pusat budaya karena terdapat gedung pertunjukan untuk menyelenggarakan ketoprak dan 
wayang orang. Taman Sriwedari juga digunakan sebagai tempat ritual tradisional, yakni malam 
selikuran. 

Dalam perkembangannya, Taman Sriwedari juga dapat dinikmati oleh masyarakat 
dengan membayar tiket masuk. Tetapi, hal tersebut tidak menyurutkan keinginan masyarakat 
untuk menikmati keindahan dan semua fasilitas yang ditawarkan oleh Taman Sriwedari. Saat itu 
belum terdapat tempat – tempat pusat hiburan rakyat, sehingga tidak membutuhkan waktu yang 
lama untuk menjadikan Taman Sriwedari sebagai icon Kota Surakarta. Untuk lebih jelasnya 
mengenai kondisi Taman Sriwedari zaman dahulu dapat dilihat pada Gambar 2.7. 

 

 
Sumber : Internet, 2014 

 
Gambar 2.7 

Taman Sriwedari Tempo Dulu 

 

2.1.5 Tipologi dan Jenis Taman Kota 
Taman (Garden) diterjemahkan dari bahasa Ibrani, Gan berarti melindungi atau 

mempertahankan lahan yang ada dalam suatu lingkungan berpagar, Oden berarti kesenangan, 
kegembiraan, dan kenyamanan Secara lengkap dapat diartikan taman adalah sebidang lahan 
berpagar yang digunakan untuk mendapatkan kesenangan, kegembiraan, dan kenyamanan 
(Laurie, 1986 : 9). Dari batasan dapat diambil pengertian sebagai berikut : 

Taman merupakan wajah dan karakter bahan atau tapak, berarti bahwa menikmati 
taman mencakup dua hal, yaitu penampakan visual, dalam arti yang bisa dilihat dan penampakan 
karakter dalam arti apa yang tersirat dari taman tersebut. Mungkin dari ceritanya, gambar yang 
teraplikasi, nilai-nilai yang terkandung dari taman tersebut. 
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Taman mencakup semua elemen yang ada, baik elemen alami (natural), elemen buatan 
manusia (artificial), bahkan makhluk hidup yang ada didalamnya, terutama manusia. Secara 
umum akhirnya diambil pengertian pembeda antara taman sebagai landscape dan taman sebagai 
garden, yaitu bahwa taman (landscape) elemen tamannya lebih banyak didominasi oleh elemen 
alami, sedangkan (garden) elemennya lebih didominasi oleh elemen buatan manusia (artificial) 
dan dalam luas yang lebih terbatas (Suharto, 1994 : 5). 

 Taman Kota Berdasarkan Rancangan 
Taman kota berdasarkan rancangannya terbagi atas : 
a. Taman Alami (Natural) 

Taman alami atau natural adalah suatu taman yang dirancang untuk memberikan kesan 
alami atau menyatu dengan alam. Taman alami sudah terbentuk sebelumnya, namun 
dalam penataannya disesuaikan dengan kondisi lahan kota, misalnya hutan kota, taman 
pengarah jalan, taman alami yang tumbuh dalam kota, dan sebagainya. 

b. Taman Buatan (Artificial) 
Taman buatan atau artificial merupakan sebuah taman yang elemene-lemennya lebih 
banyak didominasi dengan elemen buatan manusia (Suharto, 1994 : 9). Taman artificial 
dirancang untuk menyeimbangkan kondisi kota dan taman kota, antara lain bermanfaat 
untuk mengendalikan suhu, panas sinar matahari, pengendali angin, memperbaiki kualitas 
udara, untuk sarana bermain, rekreasi, memberikan kesenangan, kegembiraan, 
kenyamanan, sebagai pembatas fisik, pengontrol pandangan, dan lain sebagainya. 

 Elemen Taman Kota 
Adapun elemen taman kota terdiri dari : 
a. Material Landscape atau Vegetasi 

Yang termasuk dalam elemen landscape antara lain : 
1. Pohon : Tanaman kayu keras dan tumbuh tegak, berukuran besar dengan percabangan 

yang kokoh. Yang termasuk dalam jenis pohon ini adalah asam kranji, lamtorogung, 
akasia, dan lainnya. 

2. Perdu : Jenis tanaman seperti pohon terapi berukuran kecil, batang cukup berkayu 
tetapi kurang tegak dan kurang kokoh. Yang termasuk dalam jenis perdu adalah 
bougenvillle, kol banda, kembang sepatu, dan lainnya. 

3. Semak : Tanaman yang agak kecil dan rendah, tumbuhnya melebar atau merambat. 
4. Yang termasuk dalam jenis semak adalah teh-tehan, dan lainnya. 
5. Tanaman penutup tanah : Tanaman yang lebih tinggi rumputnya, berdaun dan berbunga 

indah. Yang termasuk dalam jenis ini adalah krokot, nanas hias dan lainnya. 
6. Rumput : Jenis tanaman pengalas, merupakan tanaman yang persisi berada diatas 

tanah. Yang termasuk dalam jenis ini adalah rumput jepang, rumput gajah, dan lainnya. 
b. Material Pendukung atau Elemen Keras. 

Yang termasuk dalam material pendukung adalah : 
1. Kolam 

Kolam dibuat dalam rangka menunjang fungsi gedung atau merupakan bagian taman 
yang memiliki estetika sendiri. Kolam sering dipadukan dengan batuan tebing dengan 
permainan air yang menambah kesan dinamis. Kolam akan tampil hidup bila ada 
permainan air didalamnya. Taman dengan kolam akan mampu meningkatan 
kelembaban lingkungan sehingga dapat berfungsi sebagai penyejuk lingkungan. 

2. Tebing Buatan 
Tebing buatan atau artificial banyak diminati oleh penggemar taman. Tebing ini dibuat 
untuk memberikan kesan alami, menyatu dengan alam, tebing dibuat dengan maksud 
untuk menyembunyikan tembok pembatas dinding yang licin massif, agar tidak 
menyilaukan pada saat matahari bersinar sepanjang siang. Penambah air kolam terjun 
pada tebing buatan akan menambah suasana sejuk dan nyaman. 
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3. Batuan 
Batuan tidak baik bila diletakkan di tengah taman, sebaiknya diletakkan agak menepi 
atau pada salah satu sudut taman.Sebagian batu yang terpendam di dalam tanah akan 
memberi kesan alami dan terlihat menyatu dengan taman akan terlihat lebih indah bila 
ada penambahan koloni taman pada sela-sela batuan. 

4. Gazebo 
Gazebo adalah bangunan peneduh atau rumah kecil di taman yang berfungsi sebagai 
tempat beristirahat menikmati taman. Sedangkan bangku taman adalah bangku panjang 
yang disatukan dengan tempat duduknya dan ditempatkan digazebo atau tempat- 
tempat teduh untuk beristirahat sambil menikmati taman. Bahan pembuatan gazebo 
atau bangku taman tidak perlu berkesan mewah tetapi lebih ditekankan pada nilai 
keindahan, kenyamanan dalam suasana santai, akrab, dan tidak resmi. Gazebo atau 
bangku taman bisa terbuat dari kayu, bambu, besi atau bahan lain yang lebih kuat dan 
tahan terhadap kondisi taman. 

5. Jalan Setapak (Stepping Stone) 
Jalan setapak atau steppig stone dibuat agar dalam pemeliharaan taman tidak merusak 
rumput dan tanaman, selain itu jalan setapak berfungsi sebagai unsur variasi elemen 
penunjang taman. 

6. Perkerasan 
Perkerasan pada taman dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai macam bahan, 
seperti tegel, paving, aspal, batu bata, dan bahan lainnya. Tujuan perkerasan adalah 
untuk para pejalan kaki (pedestrian) atau sebagai pembatas. 

7. Lampu Taman 
Lampu taman merupakan elemen utama sebuah taman dan dipergunakan untuk 
menunjang suasana di malam hari. Lampu berfungsi sebagai penerang taman dan 
sebagai nilai eksentrik pada taman. Di taman kota Singapura disediakan sarana bermain 
anak, berolahraga, ruang interaksi sosial,jalan setapak, dan toilet umum, dengan desain 
menarik,inovatif,dan kreatif. Taman dilengkapi pompa hidran, baik untuk kebutuhan air 
bersih maupun cadangan untuk pemadaman kebakaran. Pada musim hujan,taman 
menyerap dan menampung air hujan, serta sebagai ruang evakuasi saat gempa bumi 
atau kebakaran. 

 Taman Kota Berdasarkan Aktifitasnya 
Terdapat tiga macam taman kota berdasarkan aktifitasnya : 
a. Taman untuk rekreasi aktif. 

Taman untuk rekreasi aktif adalah taman yang didalamnya dibangun suatu kegiatan 
pemakai taman, sehingga pemakai taman secara aktif menggunakan fasilitas didalamnya, 
sekaligus memperoleh kesenangan, kesegaran, dan kebugaran, misalnya taman olah raga, 
aerobic, fitness, camping ground, taman bermain anak, taman pramuka, taman jalur jalan, 
kebun binatang, danau, pemancingan taman-taman kota dan sebagainya. 

b. Taman untuk rekreasi pasif 
Taman untuk rekreasi pasif adalah taman yanmg dibentuk agar dapat dinikmati keindahan 
dan kerindangannya, tanpa mengadakan aktivitas dan kegiatan apapun, misalnya waduk, 
hutan buatan, penghijauan tepi kali, jalur hijau, lapangan terbang, dan lainnya. 

c. Taman untuk rekreasi aktif dan pasif. 
Taman untuk rekreasi aktif dan pasif merupakan taman yang bisa dinikmati keindahan 
sekaligus ada fungsi lain dan dapat digunakan untuk mengadakan aktivitas, misalnya taman 
lingkungan. Taman lingkungan atau community park adalah suatu taman yang dibuat dan 
merupakan bagian dari suatu pemukiman, selain rumah ibadah, pasar, sekolah, dan lain-
lainnya (Suharto, 1999 : 12-13) 

 Fungsi Taman kota 
Berbagai fungsi taman yang dapat dirasakan manfaatnya adalah sebagai berikut: 
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a. Fungsi untuk kesehatan 
Untuk fungsi ini taman dianalogikan dengan paru-paru manusia bagi sebuah lingkungan. 
Tanaman pada taman tersebut pada siang hari melangsungkan proses simbiose mutualistis 
dengan manusia. Proses pernafasan menusia diperlukan bagi proses asimilasi pada 
tanaman, begitu pula sebaliknya. 

b. Fungsi untuk keindahan 
Taman yang ditata dengan baik dan dirancang dengan tepat dapat memberikan kesan asri, 
tenang, nyaman dan menyejukkan. Hal ini diperlukan manusia (terutama di kota-kota 
besar) sebagai kompensasi dari kesibukan kerja sehari- hari, untuk menggairahkan 
semangat baru bagi kegiatan selanjutnya. 

c. Taman sebagai daya tarik 
Taman yang ditata di lingkungan sebuah bangunan dengan penataan yang menarik akan 
merupakan daya tarik dan ciri khas dari bangunan tersebut. 

d. Taman sebagai penunjuk arah 
Penempatan tanaman tertentu pada taman sedemikian rupa dapat menjadi penunjuk arah 
dan dapat mengarahkan gerak kegiatan di sebuah lingkungan semisal deretan pohon palem 
raja di kiri kanan jalan di lingkungan pabrik, deretan cemara lilin di kiri kanan jalan masuk 
(entrance) bangunan. 

e. Taman sebagai penyaring debu 
Bagi pabrik, kilang minyak atau sektor industri lain yang mempunyai kontribusi pada 
pencemaran  udara dari cerobong asapnya, pohon-pohon tinggi dapat membantu 
memperkecil polusi di luar lingkungan. 

f. Taman sebagai peredam suara 
Taman juga  berfungsi sebagai peredam suara, baik dalam lingkungan ke luar atau 
sebaliknya dapat dibantu dengan menggunakan bukitan kecil yang ditanami dengan 
tanaman semak atau perdu sehingga getaran suara dapat diredam secara alamiah. 

g. Taman sebagai peneduh 
Penataan taman dengan menggunakan pohon-pohon rindang akan bermanfaat sebagai 
peneduh untuk areal terbuka seperti tempat parkir, koridor tempat rekreasi, tempat 
istirahat dan sebagainya. 

h. Taman sebagai pelestari ekosistem 
Dengan hadirnya taman di sekitar bangunan yang terdiri dari berbagai tanaman dan 
pepohonan akan mengundang serangga atau burung sebagai penyebar bibit, penyilang 
jenis tanaman, penyerbuk dan sebagainya yang akan berperan sebagai pelestari lingkungan. 

i. Taman sebagai pencegah erosi 
Materi taman berupa tanaman, terutama tanaman penutup tanah seperti rerumputan 
dapat mencegah pengikisan tanah atau erosi. 
 

2.1.6 Pedoman Perencanaan Proyek 

 Surat keputusan Walikota nomor : 646/116/1/1997 tentang penetapan bangunan- bangunan 
dan kawasan kuno bersejarah di kotamadya daerah tingkat ii Surakarta. 

 Undang-undang nomor 5 tahun 1992 tentang benda cagar budaya. 
Dipergunakan sebagai dasar hukum untuk melindungi peninggalan-peninggalan sejarah 

yang telah mempunyai umur lebih dari 50 tahun. Benda cagar budaya yang dilindungi dapat 
meliputi : 

 Living monument (cagar budaya hidup) dalam arti pada waktu dijadikan cagar budaya masih 
berfungsi. 

 Dead monument (cagar budaya mati) dalam arti pada waktu dijadikan cagar budaya  sudah 
tidak berfungsi. 
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Taman sriwedari  yang telah berumur lebih dari  100 tahun ( dibangun tahun 1901) pada 
masa hamengkubuono x) dan masih berfungsi sampai sekarang dapat digolongkan sebagai living 
monument yang penting untuk dipertahankan keberadaanya dimasa mendatang. 

 

2.1.7 Analisa Pengunjung 
Sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini, pengunjung Taman Sriwedari sudah tidak 

dipungut biaya apapun yang dikarenakan sebagai taman kota Area ini dapat dimasuki oleh 
siapapun selain itu untuk mengajak pengunjung masuk dan melihat cagar budaya yang telah 
hidup dari dulu dan dijadikan sebagai pusat kebudayaan yang telah hidup di kota Surakarta.  

Tetapi di dalam area Taman Sriwedari sendiri terdapat beberapa bangunan yang 
dipungut biaya dalam pengunjungannya, seperti Gedung Wayang Orang dan Taman Hiburan 
Rakyat sebagai tempat hiburan di Taman Sriwedari. Dibawah merupakan tabel pengunjung sejak 
tahun 2009-2013 : 

 

Tabel II.1 
Kondisi Bangunan 

 

Tahun 

Rata-rata pengunjung yang Masuk/ bulan Rata-rata 
perhari Sriwedari Wayang orang 

2009 2377 1060 79 

2010 2662 1166 88 

2011 3760 826 125 

2012 free 2617   

2013 free 2785   
Sumber : Arsip Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta, 2014 

 

Dari data diatas pengunjung tahun 2012 dan 2013 tidak dapat dianalisa karena jumlah 
pengunjung yang masuk ke Taman Sriwedari sudah Gratis dan data pengunjung tidak masuk 
kedalam data Dinas Pariwisata. Tetapi tanpa biaya masuk ke Taman Sriwedari, pertumbuhan 
pengunjung Gedung wayang orang meningkat tajam yang dikarenakan banyaknya pengunjung 
Taman Sriwedari yang Penasaran akan isi Gedung Wayang Orang. 

Dari data di atas pertumbuhan pengunjung tiap tahunnya 12% dan perancangan 
diadakan menggunakan data hingga tahun 2020 dari data tersebut dapat di simpulkan rumus 
pengunjung pertahun adalah: 

 
 
 

 
 

PT : pengunjung tahun setelah 
α   : pengunjung tahun sebelum 
 
Dari rumus di atas dapat di temukan pada tahun 2020 terdapat Rata-rata 9.848 

pengunjung taman Sriwedari pertahun dan 328 pengunjung Taman Sriwedari perhari. Data ini 
sebagai dasar pembuatan besaran ruang yang tersedia di tapak dan sebagai landasan Jumlah 
pengunjung maksimal yang datang ke Taman Sriwedari. 

 
 

PT = (α x 12%) + α PT = 
             

  
 

Pengunjung per tahun Pengunjung per hari 
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2.1.8 Aktivitas dan Fasilitas Taman Sriwedari 

 Gedung Wayang Orang 
Salah satu gedung yang menjadi icon Taman Sriwedari adalah Gedung Wayang Orang. 

Keberadaannya identik dengan pagelaran wayang orang yang diselenggarakan setiap hari selasa – 
sabtu pukul 20.00 – selesai. Penonton pagelaran wayang orang saat ini tidak seramai dahulu 
karena saat ini antusiasme masyarakat terhadap kesenian tradisional mulai memudar. Hal ini 
dikarenakan semakin banyaknya hiburan modern yang dianggap lebih menarik dibandingkan 
kesenian tradisional. 

Meskipun Gedung Wayang Orang masih aktif dipakai sampai saat ini, namun kondisinya 
sangat memprihatinkan. Kondisi fisik Gedung Wayang Orang terkesan kurang pemeliharaan. Usia 
bangunan yang sudah cukup tua ditambah dengan kondisi fisik yang kurang pemeliharaan 
menjadikan bangunan Gedung Wayang Orang tampak tidak terawat. Seharusnya sebagai ruang 
publik yang memiliki nilai historis, sudah selayaknya Taman Sriwedari mengedepankan hal – hal 
yang berunsur kebudayaan, termasuk merawat dengan baik fasilitas – fasilitas yang menunjang 
kebudayaan. Untuk lebih jelasnya mengenai kondisi Gedung Wayang Orang dapat dilihat pada 
Gambar 2.8. 

 

 
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2014 

 

Gambar 2.8 
Gedung Wayang Orang Sriwedari 

 

 Gedung Kesenian 
Gedung kesenian juga merupakan salah satu bagian yang tidak terlepas dari Taman 

Sriwedari. Keberadaan gedung ini sebagai sebuah tempat apresiasi seni dan budaya, serta 
menggelar berbagai jenis pameran kebudayaan. Namun sayang, kondisi Gedung Kesenian saat ini 
sangat tidak terawat dan lebih parah dari kondisi Gedung Wayang Orang. Pada bagian atap 
Gedung Kesenian ditumbuhi rumput liar yang sangat menganggu. Gapura Gedung Kesenian juga 
dalam kondisi rusak parah. Hal ini jelas menggambarkan bahwa tidak ada pemeliharaan terhadap 
Gedung Kesenian. Sehingga Gedung Kesenian terkesan tidak layak untuk digunakan dan tidak lagi 
menjadi sebuah tempat yang dapat digunakan untuk menuangkan apresiasi seni dan budaya. 
Untuk itu fungsi gedung ini sebaiknya diperjelas dan di promosikan sebagai salah satu unsur 
budaya di Taman Sriwedari.Untuk lebih jelasnya mengenai kondisi Gedung Kesenian dapat dilihat 
pada Gambar 2.9 dan 2.10. 
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Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2014 

 
Gambar 2.9 

Gapura Gedung Kesenian Taman Sriwedari 

 

 
 

  
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2014 

 
Gambar 2.10 

Gedung Kesenian Taman Sriwedari 
 

 Museum Radya Pustaka 
Museum Radya Pustaka adalah museum pertama di Indonesia. Museum ini didirikan 

pada masa pemerintahan Pakubuwono IX oleh Kanjeng Raden Adipati Sosrodiningrat IV pada 
tanggal 28 Oktober 1890. Lokasi museum kemudian dipindahkan ke lokasi sekarang ini yang 
berada di area Taman Sriwedari sejak tanggal 1 Januari 1913. Dahulu gedung yang dipakai untuk 
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Museum Radya Pustaka ini merupakan rumah kediaman seorang warga berkebangsaan Belanda 
bernama Johannes Busselaar. 

Pada halaman depan Museum Radya Pustaka terdapat sebuah patung dada R.Ng.Rangga 
Warsita. Beliau adalah seorang pujangga Keraton Surakarta yang sangat termasyhur dan hidup 
pada abad ke-19. Patung ini diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1953. Pada bagian 
depan dan belakang patung terdapat prasasti yang menggunakan aksara Jawa. Museum Radya 
Pustaka memilki koleksi yang terdiri dari berbagai macam arca, pusaka adat, wayang kulit, dan 
buku – buku kuno. 

Namun keadaan Museum Radya Pustaka saat ini memprihatinkan, jauh dari kesan 
bersejarah dan jauh dari kesan museum yang monumental. Kondisi fasilitas yang tidak memadai 
dan beberapa sudut bangunan yang telah usang memberikan kesan bahwa museum ini tidak 
layak untuk dipakai. 

 Taman Hiburan Rakyat 
Taman Hiburan Rakyat (THR) Sriwedari adalah salah satu aktivitas komersial yang ada di 

Taman Sriwedari. THR Sriwedari menyediakan arena hiburan modern. THR Sriwedari beroperasi 
setiap hari dari jam 10.00 – 22.00 WIB. Namun peminat THR Sriwedari pada hari biasa tidak 
sebanyak pada hari libur. Fasilitas yang ditawarkan oleh THR Sriwedari cukup banyak karena ada 
sekitar 16 wahana permainan anak, 14 wahana stand ketangkasan, mini water park, panggung 
hiburan, kafe yang menjual makanan, dan sebagainya. 

THR Sriwedari tidak hanya untuk kalangan anak – anak dan remaja, tetapi juga untuk 
dewasa. Pada malam hari di hari – hari tertentu terdapat hiburan orkes dangdut. Biaya masuk ke 
arena THR Sriwedari ini sangat terjangkau, yaitu sebesar Rp.10.000/orang. Untuk lebih jelasnya 
mengenai THR Sriwedari dapat dilihat pada Gambar 2.11. 

 

  
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2014 

 
Gambar 2.11 

Taman Hiburan Rakyat (THR) Sriwedari 
 

 Gedung Graha Wisata  
Gedung Graha Wisata Niaga adalah fasilitas komersial yang berada di atas lahan Taman 

Sriwedari. Gedung Graha Wisata Niaga adalah gedung serbaguna yang biasanya disewakan untuk 
acara pernikahan, pertemuan, pameran, dan sebagainya. Gedung ini merupakan salah satu 
tempat ajang promosi yang dapat digunakan Taman Sriwedari sebagai wadah yang menampung 
berbagai macam kegiatan pertemuan dari dalam lingkup nasional maupun internasional. Keadaan 
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gedung Graha Wisata Niaga di Taman Sriwedari ini memang masih cukup baik dan masih 
dipergunakan sebagaimana mestinya, akan tetapi kegiatan dan fasilitas gedung ini kurang 
memadai untuk taraf nasional ataupun internasional ,maka dari itu pengembangan atau redesain 
gedung Graha Wisata dapat memperbesar fungsi serta kegiatan yang akan diwadahi oleh gedung 
ini yang diperlukan dalam ajang promosi Taman Sriwedari yaitu sebagai tempat konvensi dengan 
taraf internasional. 

 

 
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2014 

 
Gambar 2. 

GEDUNG GRAHA WISATA NIAGA 

 
 

2.1.9 Pengelolaan Taman Sriwedari 
Penurunan kualitas ruang publik dapat terjadi karena beberapa faktor. Sebagai contoh 

adalah keberadaan ruang publik yang terlihat rapi dan bersih namun sepi dari pengunjung. Dalam 
hal ini tentu ada suatu masalah yang menyebabkan ruang publik yang rapi dan bersih tersebut 
menjadi sepi pengunjung. Beberapa faktor penyebabnya adalah terdapat kesalahan dengan 
desain ruang publik tersebut dan sistem manajemen pengelolaan yang kurang baik. 

Ruang publik membutuhkan sistem manajemen pengelolaan yang terstruktur agar 
tercipta ruang publik yang ideal dan diminati oleh masyarakat. Pengelola ruang publik biasanya 
adalah pihak pemerintah setempat. Berdasarkan Pedoman The Green Flag Guidance Manual 
(2009), manajemen pengelolaan meliputi rencana pengelolaan dan strategi yang secara aktif 
diimplementasikan dan dikaji ulang serta manajemen keuangan (finansial) dari ruang publik 
tersebut.  

Sebagai sebuah ruang publik, tentu Taman Sriwedari membutuhkan sistem manajemen 
pengelolaan yang terstruktur. Taman Sriwedari dikelola oleh UPTD Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata Kota Surakarta dan UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta. 
Namun, selama beberapa tahun terakhir manajemen pengelolaan di Taman Sriwedari agak sedikit 
kacau akibat dari sengketa kepemilikan tanah antara ahli waris KRMT Wirjodiningrat dengan pihak 
Pemerintah Kota Surakarta yang telah berlangsung sejak tahun 1980. 

 

2.1.10 Dasar Perencanaan Proyek 
Dalam proses perencanaan tata ruang kegiatan Taman Sriwedari, untuk dapat menjamin 

keharmonisan dengan keseluruhan pengembangan kawasan perlu didasarkan pada : 

 Kaitan antara orientasi tata guna tanah kearah pariwisata budaya dengan kondisi eksisting 
kawasan. 
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 Pengembangan bangunan ke arah bangunan komersial untuk meningkatkan pemasukan 
negara. 

 Pengembangan fasilitas dan utilitas lingkungan sebagai pendukung perkembangan kebutuhan 
fasilitas wisata budaya dalam Taman Sriwedari 

 

2.2 Tinjauan Tematik / Penekanan Desain 
 

2.2.1 Pengertian Arsitektur Organik 
Arsitektur organik adalah sebuah filosofi arsitektur yang mengangkat keselarasan antara 

tempat tinggal manusia dan alam melalui desain yang mendekatkan dengan harmonis antara 
lokasi bangunan, perabot, dan lingkungan menjadi bagian dari suatu komposisi, di persatukan dan 
saling berhubungan. 

Menurut Claude Bragdoin; arsitektur organik adalah arsitektur gothic, dan arsitektur 
renaisance adalah penatannya. Penataan dan arsitektur organik menyesuaikan dengan pikiran 
dan perasaan umat manusia. Mereka menggambarkan perbedaan yangfundamental dari 
prinsipprinsip dan gagasan penampilan yang ekspresif jadi paham dalm arsitektur organik., 

Menurut Hugo Haring; arsitektur organik dihubungkan dengan pertumbuhan kehidupan, 
ekspresi dari tatanan organik mendekati tuntutan-tuntutan fungsional. Menurut Frank Lloyd 
Wright; sebagai karakteryang sesuai adalah arsitektur yang tidak dapat dielakkan dari organik. 
Makna dari suatu bangunan akan terekspresi secara jelas dengan objektif – apakah itu pertokoan, 
apartemen, bank, gereja, hotel, pabrik, sirkus, atau sekolah. Hal ini berarti kesesuaian yang sama 
dari perancangan yang imajinatif untuk tujuan manusia yang spesifik dengan penggunaan alami 
dari bahan-bahan alam atau sintetis dan metode yang sesuai untuk konstruksi. 

Arsitektur organik memperlihatkan dimensi ketiga, tidak pernah sebagai berat atau 
ketebalan tetapi selalu sebagai kedalaman, sedangkan kedalaman adalah satu-satunya elemen 
hakiki yang dapat membawa massa maupun permukaan (2 dimensi yang lain) menuju kehidupan. 
Arsitektur organik memperlihatkan shelter yang tidak hanyut sebagai kualitas ruang tetapi sebagai 
semangat dan faktor utama dalam konsep bangunan, manusia dan lingkungannya dalam suatu 
sosok yang nyata. 
Prinsip dasar arsitektur organik menurut Frank Lloyd Wright : 

 Bentuk organik bukan diartikan sebagai bentuk imitasi dari alam akan tetapi sebuah 
pengertian dasar yang abstrak dari prinsip-prinsip alam. 

 Arsitektur organik adalah ekspresi kehidupan dari semangat hidup manusia. 

 Arsitektur organik adalah arsitektur kebebasan sebagai batas ideal dari demokrasi. 
Filosofi Frank Lloyd Wright : 

 Bentuk dan fungsi adalah satu. 

 Ornamen yang terpadu bukan hanya sebagai penempelan melainkan struktutral yang 
konstruksional. 

 Bangunan yang baik harus mempunyai hubungan dengan lingkungan. 

 Atap dari bidang diciptakan sebagai pelindung serta menghargai manusia di dalamnya, 
sehingga manusia tidak merasa dicampakkan alam. 

Kesimpulan : 

 Arsitektur organik merupakan arsitektur humanis, memperhatikan manusia di dalamnya dan 
merupakan suatu shelter yang melingkupi dan melindungi manusia dan aktivitas. 

 Bentuk organis bukan merupakan imitasi dari alam, harus berdasar ats ruang yaitu kesatuan 
antara ruang dalam dan ruang luar. 

 Harus mampu berhubungan dengan alam. 

 Ornamen pada struktur bukan hanya penempelan melainkan studi konstruksional. 
 

2.2.2 Ciri Arsitektur Organik 
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 Building as nature 
Bangunan bersifat alami dimana alam menjadi pokok dan inspirasi dari arsitektur organik. 
Bentuk-bentuk organism dan struktur suatu organism dapat menjadi konsep dan gagasan yang 
tidak ada akhirnya dalam desain arsitektur organik. 

 Continous present 
Suatu karakteristik khusus dari desain arsitektur organik adalah bahwa arsitektur organik 
merupakan sebuah desain arsitektur yang terus berlanjut, dimana tidak pernah berhenti dan 
selalu dalam keadaan dinamis yang selalu berkembang mengikuti zaman namun tetap 
membawa unsur keaslian dan kesegaran dalam sebuah desain. 

 Form Follows Flow 
Bentuk bangunan sebaiknya diciptakan mengikuti aliran energi alam. Arsitektur organik harus 
menyesuaikan dengan alam sekitarnya secara dinamis dan bukan melawan alam. Alam dalam 
hal ini dapat berupa kekuatan struktural, angin, panas dan arus air, energii bumi, dan medan 
magnet, seperti halnya tubuh manusia yang sulit dipisahkan dari pikiran dan jiwa. 
 
 

 Of the people 
Desain organik menempatkan penekanan khusus pada pengembangan suatu hubungan yang 
kreatif dan sensitive dengan para pemakai bangunan. Perancangan bentuk dan struktur 
bangunan, didesain berdasarkan kebutuhan pemakai bangunan. Perancangan untuk 
kenyamanan pemakai bangunan juga sangat penting. 

 Of the hill 
Frank Lloyd Wright mengatakan bahwa hubungan suatu bangunan dengan lokasinya akan lebih 
baik jika dinyatakan dengan ‘of the hill’. dibandingkan dengan ‘on the hill’. Idealnya dalam 
suatu bangunan organik akan terlihat tumbuh dan terlihat unik dalam sebuah lokasi. Lokasi 
yang buruk dan tidak biasa akan menjadi tantangan bagi arsitektur organik untuk memberikan 
solusi tak terduga dan imajinatif. Dalam lingkup perkotaan, konteks bangunan yang sering 
dibangun adalah desain orthogonal dan konvensional. Desain bangunan tersebut cocok di 
perkotaan namun tidak cocok untuk daerah yang masih alami. Dalam hal ini untuk desain 
arsitektur organik, dalam lokasi manapun, arsitektur organic mengurangi dampak manusia 
pada lingkungan alam sekitar. 

 Of the materials 
Bentuk organic terpancar dari kualitas bahan bangunan yang dipilih. Material tradisional dari 
bumi seperti jerami dan kayu digunakan dalam bangunan organik. Arsitektur organic selalu 
memiliki material baru dan terkadang menggunakan material yang tidak biasa di tempat yang 
tidak biasa. Tetapi, kini kebutuhan akan material digunakan dengan baik dimana tidak merusak 
ekologi dan pemanfaatan sumber daya alam dengan efisien. Hampir semua arsitektur organik 
menggunakan material tersebut untuk menggambarkan jiwa dan kualitas bangunan mereka. 

 Youthful and unexpected 
Arsitektur organic biasanya memiliki karakter yang sangat individu. Terkadang arsitektur 
organik seperti organisasi inkonvensional, profokatif, dan bahkan anti-kekuasaan. Arsitektur 
organic dapat terlihat muda, menarik, dan mengandung keceriaan anak-anak. Desain tersebut 
kadang-kadang dibuat dengan penuh aksen dan member kejutan yang tidak terduga. 

 Living music 
Arsitektur organik mengandung unsur musik modern, dimana mengandung keselarasan irama, 
dari segi struktur dan proporsi bangunan yang tidak simetris. Arsitektur organic selalu futuristic 
dan modern. 

Ciri pada umumnya: 

 Terinspirasi bentukan alam 

 Adanya unsur pengulangan 

 Elastis, lentur, mengikuti aliran 
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 Pendalaman terhadap konsep serta kepuasan dalam ide bentuk  

 Unik dan lain dari yang lain 

 Penuh dengan kejutan dan permainan 

 Mengkespresikan konsep ide secara kuat 
Ahli teori David Pearson mengusulkan daftar yang menujukan pada perancangan 

arsitektur organik. Aturan tersebut di kenal sebagai Piagam Gaia untuk arsitektur dan desain 
organik.Isi aturannya adalah : 

 Mengikuti arus dan menyesuaikan diri 

 Mencukupi kebutuhan social. Fisik dan Rohani 

 Tumbuh keluar dan unik 

 Menandai jiwa muda dan kesenangan 
 

 

 

2.3 Studi Banding 
 

2.3.1 Taman Wisata Sentul City 

 Lokasi 
Taman Wisata Sentul City berada di Jalan Siliwangi, Sentul City, Bogor, Indonesia 
 

 
Sumber : Google Maps, 2014 

 
Gambar 2.12 

Peta Lokasi Taman Wisata Sentul City 

 

 Fasilitas 
 

 



25 
 

Sumber: Internet, 2014 
 

Gambar 2.13 
          Adventure Center 

 
 

Adventure Center : 
a. Outbound Adventure (kids & Adults)  
b. Kebayan Village (Agrowisata) 
c. Ekowisata-Sahabat Alam (Air Terjun/ Hutan Pinus/ Kawah) 
d. Experimental Learning (Team Building, Fun Games, etc) 
e. Camping Experience Dewasa & Program Anak (Kebayan Village, Lapangan, Outbound Area) 
f. Paint-Ball War games 
g. Nite Tracking (Hutan Pinus 

 

 
Sumber: Internet, 2014 
 

Gambar 2.14 
Green Center 

 

Green Center : 
a. Nature Center learning about Reduce, Reuse, Recycle, Replant and many more  
b. Creative Garden 
c. Little Apron 
d. Little Farmer 
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Sumber: Internet, 2014 

 
Gambar 2.15 

Culture Center 
Culture Center : 
a. Sunda Traditional Dance  
b. Traditional Music Bamboo (Angklung, kecapi, Biola, Kalawang, dll) 
c. Redi Rahadian Workshop 
d. Clay Creations 
e. Painting (On Tshirt, Bag, Kite, Lampion, etc) 
f. Clay Making 
g. Batik Painting 

 

 
Sumber: Internet, 2014 

 
Gambar 2.16 

Facility Center 
 

Facility Center : 
a. Lapangan Nuansa Alam  
b. Business & MultiFunction Rooms 
c. Guest Houses  
d. Restauran 
e. Tampilan Bangunan 
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2.3.2 Taman Budaya Raden Saleh 

 Lokasi 
Taman Budaya Raden Saleh TBRS Semarang terletak di jl Sriwijaya no 29 dan mempunyai luas 
lebih kurang 89.926 meter persegi. 
 

 
Sumber : Internet, 2014 

 

Gambar 2.17 
Gerbang Masuk TBRS 

 

 
Sumber : Internet, 2014 

Gambar 2.18 
Peta Taman Budaya Raden Saleh 

 

 Fasilitas 
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Sumber: Internet, 2014 

 

Gambar 2.19 
Gedung Narto Sabdho 

 Gedung Ki Narto Sabdho 
Di dalam gedung ini setiap hari Sabtu malam digunakan pagelaran seni tradisional Jawa 
Wayang Orang. Di sana kadang dikunjungi oleh salah satu perusahaan televisi diliput untuk 
acara televisi. Tidak hanya wayang orang yang dimainkan, kadang seni tradisional Ketoprak 
juga dipentaskan di sana dan juga acara Keroncong Semarang. 
 

 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2014 

 
Gambar 2.20 

Gedung Serba Guna 
 

 Gedung Serba Guna 
Gedung Serba Guna ini digunakan untuk pertemuan, untuk resepsi pernikahan, wisuda 
mahasiswa dan pagelaran seni tradisional Jawa Wayang Kulit yang dimainkan oleh “Dalang”. 
Kesenian wayang kulit biasa dimainkan setiap malam Jum’at Kliwon oleh dalang dan lakon 
yang berbeda pula. 
 



29 
 

 
   Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2014 

 
Gambar 2.21 

Panggung Pentas Seni 
 
 
 
 
 

 Panggung Pentas Seni 
Di belakang Gedung Ngesti Pandowo terdapat panggung seni yang biasa dipakai kawula muda 
untuk mengembangkan bakatnya. Biasanya di masa kini para muda-mudi banyak menyukai 
musik Rock. Panggung ini berbentuk lingkaran dibuat tribun untuk menyediakan para 
penonton, dan sebuah panggung berada di bawah pohon beringin yang rimbun. 
 

2.3.3 Jakarta Convention Center 
Terletak di jantung Ibu Kota Jakarta, Jakarta Convention Center merupakan fasilitas 

konvensi dan pameran terbesar di Indonesia. Jakarta Convention Center digunakan sebagai 
tempat penyelenggaraan berbagai event besar, baik yang bersifat formal seperti pertemuan-
pertemuan tingkat tinggi antar negara, konferensi APEC, KTT Non Blok, sampai dengan konser 
musik yang menampilkan berbagai musisi kelas dunia. 

 

 
Sumber : Internet, 2014 

 
Gambar 2.22 

Jakarta Convention Center 

 

Jakarta Convention Center terdiri atas beberapa hall besar dengan kapasitas yang cukup 
besar. Plenary Hall yang berbentuk lingkaran, dapat memuat sampai dengan 5000 tempat duduk, 
merupakan hall utama. Konsep ruang yang fleksibel, memungkinkan fungsi Plenary Hall untuk 
diubah sesuai dengan kebutuhan, baik untuk kegiatan konvensi maupun pameran. Selain itu 
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terdapat Assembly Hall dengan luas ruang 3.921m dapat dibagai menjadi tiga ruangan yang lebih 
kecil sesuai kebutuhan. 

 

 

 

Sumber : Arsip JCC, 2014 

 
Gambar 2.23 

Denah Lantai 1 JCC 
 

 
Sumber : Arsip JCC, 2014 

 
Gambar 2.24 

Denah Lantai Basemant JCC 
 

Selain itu terdapat dua ruang pameran besar, yaitu Exhibition Hall A dan Exhibition Hall 
B, dengan luas total 9.585m, beberapa ruang pertemuan sedang maupun kecil, dan lobby utama 
dengan luas 5.500m , yang dapat digunakan untuk keperluan-keperluan tertentu sesuai dengan 
kebutuhan acara. 

Plenary Hall dirancang sangat fleksibel, dengan kapasitas sampai dengan 5000 orang, 
mulai dari kegitan konferensi yang bersifat formal, sampai dengan konser musik yang hingar 
bingar. Dilengkapi dengan peralatan audio video yang canggih termasuk 64 kamera video, dan 
sistem penerjemah yang dapat mengakomodasi sampai dengan 8 bahasa. Assembly Hall dapat 
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menampung 2500 orang untuk pertemuan dengan tempat duduk, dan 4500 orang untuk acara 
dengan berdiri. Ruangnya yang fleksibel memungkinkan berbagai kegiatan untuk dilakukan. Mulai 
dari gala dinner, ruang kelas, fashion show, launching produk, sampai malam penganugerahan. 

 

 
Sumber : Internet, 2014 

 
Gambar 2.25 
Interior JCC 

 

 
Sumber : Internet, 2014 

 
Gambar 2.26 
Interior JCC 

 

 
Sumber : Internet, 2014 

 
Gambar 2.27 

Layout Ruang Pameran JCC 
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Sumber : Internet, 2014 

 
Gambar 2.28 

Layout Ruang Pameran JCC 
 

Ruang pameran utama terdiri dari dua bagian, A dan B. Kedua ruangan dihubungkan 
dengan koridor sehingga memungkinkan kedua ruangan untuk dipakai secara bersama-sama. 
Selain itu terdapat 13 ruang-ruang pertemuan sedang dan kecil, dengan kapasitas mulai dari 20 
orang sampai dengan 1000 orang. Secara umum, penataan ruang-ruang utama tersebut 
diletakkan menyebar dengan orientasi utama pada lobby utama. Sirkulasi pengunjung dari lobby 
utama kemudian dipecah ke ruang-ruang sesuai dengan keperluannya. Hal ini memberi 
keuntungan jika salah satu ruang saja yang terpakai, pintu masuk tetap melalui lobby utama. 
Sehingga sirkulasi menjadi lebih efisien. Jakarta Convention Center juga mempunyai drop off yang 
cukup panjang. Hal ini untuk mengakomodasi banyaknya pengunjung yang datang yang mencapai 
ribuan orang, dan kondisi tapak yang berada di daerah perkotaan yang padat. 

 

2.4 Kesimpulan Studi Banding 
Dari hasil studi banding yang telah dilakukan pada tempat diatas terdapat beberapa 

kesimpulan sebagai dasar perencanaan Laporan. Taman Sriwedari sebagai taman budaya harus 
memiliki bangunan utama yaitu bangunan bersejarah dan bangunan promosi. 

Penempatan dan perletakan bangunan bersejarah tidak dapat dilakukan revitalisasi atau 
redesain yang dikarenakan, sebagai salah satu bangunan bersejarah maka bangunan tersebut 
merupakan salah satu ikon taman tersebut maka dari itu redesain akan di lakukan ke arah 
promosi. 

Bangunan utama yang akan diredesain adalah gedung konvensi dan pameran sebagai 
ajang promosi keluar daerah dan sebagai wadah wisatawan luar negeri di bagian pemerintahan 
dalam melakukan kerjasama di bidang politik maupun ekonomi. 
Bangunan yang akan di redesain adalah : 

 Gedung Graha Wisata yang akan diredesain menjadi Gedung Pameran  

 Gedung Kesenian yang akan diredesain menjadi Gedung Konvensi 

 Segaran yang akan diredesain menjadi Taman Bermain dan tempat peristirahatan. 
Bangunan utama yang signifikan dan menjadikan sebagai dasar konsep peletakan dan 

acuan banguanan baru yang akan diredesain serta dilestarikan adalah Gedung Wayang Orang, 
Joglo dan Museum Radya pustaka. 


