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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Wonosobo merupakan Sebuah Kabupaten yang terletak dipusat/tengah provinsi 

jawa tengah. Lokasinya yang terletak di dataran tinggi membuat Kabupaten Wonosobo 

mempunyai karakter yang berbeda dengan daerah-daerah lain.  Berbagai cerita sejarah, 

mitos dan legenda mengenai asal mula terbentuknya Wonosobo begitu kental dikenalkan 

secara turun-temurun oleh masyarakat. 

Bersamaan dengan itu, kesenian yang menjadi sarana untuk mewariskan budaya 

yang ada sejak zaman nenek moyang, begitu melekat di masyarakat Wonosobo. Berbagai 

kegiatan budaya selalu dibarengi dengan berbagai jenis kesenian yang dimana kesenian 

menjadi bagian dari proses kehidupan dan simbol dari jati diri masyarakat Wonosobo. 

Sampai sekarang, berbagai aktifitas budaya terus dipertahankan, begitu juga 

dengan kesenian yang mengiringi nya. Namun, karena perkembangan zaman, kesenian ini 

mulai tergerus dan mulai tersingkirkan oleh budaya-budaya yang datang dari luar. 

Membuat kesenian kurang begitu diperhatikan. Pelaku budaya yang otomatis menjadi 

pelaku kesenian pun semakin sempit ruang geraknya. Fasilitas-fasilitas kesenian mulai 

tidak tersedia dan bahkan hampir tidak ada. 

Namun sekarang ini, pemerintah Wonosobo mulai berbenah untuk menata 

Kabupaten Wonosobo termasuk dari sisi budaya dan kesenianya. Sehingga masyarakat 

pun ikut mendukung untuk mulai melestarikan. Hal ini dibuktikan dengan pemerintah 

mengadakan festival budaya di setiap tahunya, bahkan tahun ini pemerintaha 

mengadakan pertunjukan tari bertajuk “Simponi Negeri di Atas Awan” yang melibatkan 

seluruh pelaku kesenian yang masih bertahan hingga sekarang dengan beberapa 

masyarakat. 

Sanggar dan komunitas kesenian pun mulai bermunculan. Hanya saja, sekarang 

ini belum ada tempat untuk berekspresi dan berapresiasi dimana kesenian seharusnya 

bisa berkembang dan dilestarikan. Perlu adanya sebuah tempat dimana setiap pelaku 

budaya dan pelaku kesenian bisa memberikan dan menunjukan kepada masyarakat akan 

keberadaan mereka. Dan juga masyarakat membuat tempat untuk menghargai kesenian. 

Bahkan masyarakat dari luar daerah bahkan mancanegara bisa turut andil dalam 

pelestarian kesenian yang menjadi karakter dari Kabupaten Wonosobo. 

Maka dari itu muncul ide untuk membuat Pusat Kesenian Kabupaten Wonosobo. 

Tempat dimana para pelaku kesenian yang ada di Kabupaten Wonosobo bisa terus 

berekspresi dan masyarakat juga bisa mengapresiasinya. Dengan harapan kesenian yang 

ada di Kabupaten Wonosobo bisa lestari. 
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1.2 Tujuan dan Sasaran 

a. Tujuan 

Tujuan dari penyusunan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan 

Arsitektur (LP3A) ini adalah untuk merumuskan program dasar perencanaan dan 

perancangan yang berhubungan dengan memenuhi aspek-aspek perancangan dan 

perencanaan Pusat Kesenian Kabupaten Wonosobo sebagai sebuah wadah untuk 

mengadakan kegiatan kesenian di Wonosobo serta menjadi wadah untuk melestarikan 

dan mengembangkannya, sehingga tersusun langkah-langkah untuk dapat melanjutkan 

kedalam perancangan grafis. 

 

b. Sasaran 

Sasaran dari penyusunan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan 

Arsitektur (LP3A) Pusat Kesenian Kabupaten Wonosobo adalah tersusunnya langkah-

langkah pokok (proses dasar) perencanaan dan perancangan Pusat Kesenian Kabupaten 

Wonosobo berdasarkan aspek-aspek penduan perancangan yang terdiri dari aspek 

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

1.3 Manfaat 

a. Secara Subyektif 

Secara Subyektif adalah guna memenuhi persyaratan Tugas Akhir di pada Jurusan 

Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang dan selanjutnya menjadi 

acuan dalam perancangan grafis Pusat Kesenian Kabupaten Wonosobo. 

 

b. Secara Objyektif 

Secara obyektif adalah memberi pengetahuan mengenai masalah – masalah yang 

berkaitan dengan perencanaan dan perancangan bangunan Pusat Kesenian sebagai 

bangunan yang digunakan untuk mengadakan kegiatan kesenian, membina dan 

melestarikan kesenian. Serta dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak yang membutuhkan 

dalam proses perencanaan dan perancangan bangunan pusat kesenian yang sesuai 

dengan standar-standar yang ditetapkan tanpa meninggalkan kaidah-kaidah arsitektural. 

 

1.4 Ruang Lingkup Bahasan 

a. Secara Substansial 

Perencanaan dan perancangan Pusat Kesenian Kabupaten Wonosobo dengan 

menitik beratkan pada hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu arsitektur, dan 

mengkategorikan bangunan tesebut sebagai bangunan bermassa jamak yang berfungsi 

sebagai fasilitas publik. 

 

 

 

b. Secara Spasial 

Perancangan tapak terpilih yang meliputi aspek kontekstual tapak tersebut 

dengan memperhatikan potensi, kendala dan prospek bagi berdirinya bangunan Pusat 

Kesenian Kabupaten Wonosobo. 



Pusat Kesenian Kabupaten Wonosobo 
 

8 
 

 

1.5 Metode Pembahasan 

Metode Pembahasan dilakukan dengan metode deskriptif, yaitu menguraikan dan 

menjelaskan data kualitatif kemudian di analisa sehingga diperoleh suatu pendekatan 

program perencanaan dan perancangan untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan 

dalam peranvangan grafis Pusat Kesenian Kabupaten Wonosobo. 

 

Adapun pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

 

1. Studi Literatur 

Studi Kepustakaan dilakukan untuk memperoleh landasan teori, standar perancangan dan 

kebijaksanaan perencanaan dan perancangan. 

 

2. Observasi Lapangan 

Observasi lapangan dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pendataan langsung 

di lokasi, untuk mengetahui potensi untuk dibangunya sebuah Pusat Kesenian Kabupaten 

Wonosobo. 

 

3. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan dialog langsung dengan baik pelaku aktivitas maupun 

pengelola. Hal ini dilakukan untuk menggali data mengenai berbagai hal yang berkaitan 

dengan topik. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam penyusunan Landasan Program Perencanaan dan 

Perancangan adalah sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

  Menguraikan latar belakang, tujuan dan sasaran, manfaat, ruang lingkup bahasan, 

metode pembahasan dan sistematika pembahasan serta alur pikir. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA DAN STUDI BANDING 

Menguraikan tentang kesenian dan tinjauan teori tentang percanaan dan 

peranvangan pusat kesenian, studi banding dengan Taman Ismail Marzuki dan 

Taman Budaya Raden Saleh beserta fasilitas pelayanan yang ada di dalamnya 

dengan standar-standar yang berlaku, juga tinjauan khusus mengenai penekanan 

desain yang dipilih 

BAB III  DATA 

  Menguraikan tentang tinjauan terhadap kota Wonosobo beserta dengan 

peratuijakan pemerintah setempat , serta studi banding terhadap Taman Ismail 

Marzuki di Jakarta, Taman Budaya Raden Saleh di Semarang. 

BAB IV  KESIMPULAN, BATASAN DAN ANGGAPAN 
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  Mengunkapkan kesimpulan, batasan dan anggapan dari uraian pada bab 

sebelumnya yang digunakan sebagai dasar perencanaan dan perancangan Pusat 

Kesenian Kabupaten Wonosobo. 

BAB V  PENDEKATAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

  Menguraikan dasar-dasar pendekatan dan analisis untuk menentukan program 

perencanaan dan perancangan yang mengacu pada aspek fungsional, aspek 

kontekstual, aspek teknis, aspek kinerja dan aspek arsitektural, serta pendekatan 

lokasi tapak. 

BAB VI  LANDASAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERACANGAN 

 Membahas mengenai faktor penentu perencanaan dan faktor penentu 

perancangan serta program perancangan yang berisi program ruang, pendekatan 

desain, dan kebutuhan luas tapak. 

1.7 Alur Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latar Belakang : 

1. Wonosobo merupakan daerah yang kaya akan kesenian 

2. Banyak pelaku kesenian yang ada di Wonosobo 

3. Belum adanya tempat berekspresi dan apresiasi untuk kesenian wonosobo. 

Studi Pustaka : 

1. Pengertian Kesenian 

2. Jenis Kesenian 

3. Standart perencanaan 

dan Perancangan 

Studi Lapangan : 

1. Tinjauan Kabupaten 

Wonosbo 

2. Tinjauan Kesenian di 

Kabupaten 

Wonosobo 

IDE : membuat 

PUSAT KESENIAN KABUPATEN WONOSOBO 

Studi Banding : 

1. 1.   Taman Ismail Marzuki 

2. 2. Taman Budaya Raden 

Saleh 

Kompilasi data dengan studi pustaka sehingga didapat permasalahan dan masukan dari pihak studi banding dan masukan 

dari audience yang kemudian digunakan untuk merencanakan Pusat Budaya Wonosobo 

Konsep Dasar dan Program Perencanaan dan Perancangan 

Pusat Budaya Kabupaten Wonosobo  


