
 
 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

MUSEUM WAYANG DI KOTA SURAKARTA, 

 

1.1 Latar Belakang Projek 

Wayang merupakan suatu budaya yang sudah lama ada di masyarakat 

jawa, yang merupakan seni dan budaya yang dimiliki Indonesia. Wayang 

pada umumnya merupakan sebuah kisah atau dongeng yang di mainkan 

dengan menggunakan alat boneka sebagai pemeran atau tokoh dalam 

cerita. Seni dan budaya wayang ini dapat sebagai sarana hiburan yang di 

pertunjukan ke masyarakat, selain sebagai hiburan pertunjukan ini 

menjelaskan atau memberikan sebuah pesan dan moral baik, dan 

mendidik. Di dalam perkembangan jaman dan kemajuan teknologi yang 

semakin maju,  Begitu juga dengan perkembangan seni dan budaya 

wayang di wilayah Jawa Tengah kususnya kota solo dan sekitarnya, 

masih harus ditingkatkan agar dapat lebih berguna dan bermanfaat yang 

dapat mengikuti perkembangan jaman. Oleh sebab itu diperlukan suatu 

tempat  yang memiliki banyak pengetahuan yang nanti didalamnya 

seseorang tersebut dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang 

seni budaya wayang. 
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Strategi / pendekatan Perancangan 

Pendekakan perancangan proyek lebih ke pendekatan perancangan 

proyek yang baru .Karena pada bangunan museum  yang sudah ada 

sebagian besar masih berdiri sendiri-sendiri dan hanya ada beberapa 

museum memiliki pengetahuan tentang  seni dan pewayangan saja. 

Maka perlu fungsi lain untuk pembelajaran, melestarikan seni budaya 

wayang. 

 

1.3 Kekhasan Projek 

Konsep perancangan proyek ini menggunakan konsep Neo 

vernakular yaitu Konsep perancangan kompleks bangunan 

museum wayang di semarang yang menggunakan konsep 

arsitektur jawa. Pengaplikasian arsitektur jawa dapat berupa 

pengadaptasian dari bentuk bangunan maupun  dari pengunaan 

ornament-ornamen jawa yang berkaitan dengan fungsi bangunan 

museum wayang. 

 

1.4 Alasan dan Motivasi Memilih Projek 

1.4.1 Ketertarikan ( Interest ) 

Secara umum ingin menciptakan suatu karya arsitektur 

lingkungan  yang dapat  diterima masyarakat dan memiliki 

kekhasan pada desain  yang berbeda dari bangunan museum pada 

umumnya, sehingga dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat 

untuk lebih memahami suatu karya arsitektur. 
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1.4.2 Kepentingan Mendesak ( Urgency ) 

 Dengan adanya museum wayang yang terletak di Solo dapat 

membantu masyarakat luar untuk berlibur sekaligus mengenal tokoh –

tokoh pewayangan sebagai awal dari pelestarian kebudayaan ini. Salah 

satu tindakan untuk mengembangkan kebudayaan wayang jawa ini 

dengan cara memperlihatkan cara-cara ataupun diajarkan proses 

pembuatan wayang sehingga masyarakat mengerti dan paham dalam 

pembuatannya untuk dapat melestarikan budaya wayang dan di ajarkan 

secara turun menurun Selain itu supaya dapat menjadi wadah ilmu 

pengetahuan bagi generasi-generasi muda dan anak sehingga wawasan 

tentang seni budaya wayang dapat terus ada di dalam masyarakat di 

masa akan datang. Dan juga selain terdapat museum yang menampung 

banyak ilmu tentang seni budaya juga ada praktek secara langsung dalam 

menerapkan ilmu-ilmu yang ada seperti di dalam pembuatan wayang 

contoh wayang kulit.  

 

1.4.3 Kebutuhan ( Need ) 

Untuk menunjang adanya pelestarian budaya di masyarakat yang 

mencakup diseluruh wilayah Jawa Tengah kususnya solo diperlukan 

wadah  yang mampu mewadahi adanya kegiatan tersebut. Dan untuk 

menunjang adanya kegiatan kebudayaan tersebut diperlukan sebuah 

wadah yang tepat  untuk menunjang kegiatan tersebut sehingga dapat 

mengetahui, mempelajari  dan mempertunjukan . Dengan adanya 3 

kegiatan yang berbeda maka dibutuhkan sebuah museum  sebagai 
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tempat untuk memberikan wawasan tentang seni budaya wayang dan 

tempat untuk workshop sebagai wadah untuk memberikan ilmu serta 

mengajarkan ada juga tempat pertunjukan untuk mempetunjukan seni 

wayang. 

 

1.4.4 Keterkaitan (Relevancy ) 

 Dengan adanya suatu museum sebagai  pusat pengembangan ilmu 

atau wawasan tentang apa saja yang ada  didalam seni dan budaya 

wayang di Solo.  

 Selain itu dengan adanya work shop dan seni pertunjukan, maka 

perkembangan seni pewayangan diwilayah Jawa Tengah semakin maju 

dan berkembang dan dapat dipertahankan oleh masyarakat atau 

pengunjung serta budayawan untuk tetap mempertahankan di jaman yang 

semakin maju ini supaya tetap menjadi salah satu budaya Indonesia yang 

menarik. 

 

1.5 Tujuan dan Saran Pembahasan 

1.5.1 Tujuan  

 Tujuan dari proyek kompleks bangunan Museum  wayang di kota 

Solo Surakarta adalah sebagai wadah untuk meningkatkan  ilmu 

pengetahuan serta menambah wawasan  tentang seni wayang di Jawa 

Tengah. Selain sebagai tempat museum wayang, yang nantinya akan 

difungsikan sebagai tempat untuk menambah wawasan serta ilmu 

pengetahuan kepada masyarakat kota Solo dan sekitar juga dapat di 
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fungsikan sebagai tempat tradisi seperti pertujukan berbagai macam 

wayang yaitu sebagai tempat hiburan kota solo. 

 

1.5.2 Sasaran 

 Sasaran proyek kompleks bangunan wayang kota solo di 

Jawa Tengah dibangun dalam konteks International. Selain untuk 

warga Indonesia, juga di diperuntukan bagi pengunjung asing yang 

membutuhkan ilmu pengetahuan atau wawasan yang lebih luas 

tentang seni wayang dan bagi pengunjung yang memiliki rasa ingin 

tau.  

 

1.5.3 Lingkup Pembahasan 

Projek perancangan kompleks Museum wayang di Surakarta 

menggabungkan antara museum, tempat pertunjukan dan tempat 

pelatihan yang  akan  menjadi satu lingkup kompleks  yang  dimana 

akan ada pembagian  zona-zona  yang akan  terlihat dari pola 

kegiatan dan aktivitas  , dan  menciptakan fasilitas-fasilitas yang 

dibutuhkan kemudian akan menimbulkan ciri khas dari area 

Museum  wayang. Sedangkan pembahasan non-arsitektural 

digunakan  untuk mendukung pembahasan utama, yang 

diantaranya : 

 Digunakan ebagai wadah untuk menambah ilmu dan 

wawasan masyarakat dan pengunjung tetang seni dan 



 
 

6 

 

budaya wayang. Serta berfungsi sebagai sarana rekreasi, 

hiburan dan edukasi.   

 Fasilitas-fasilitas bangunan ditujukan sebagai fasilitas untuk 

edukasi, hiburan dan hiburan, meliputi musum, tempat 

workshop, dan tempat pertunjukan. 

 Eksplorasi bentuk, fasad dan kualitas ruang menyesuaikan  

penekanaan desain pada bangunan lingkungan sekitar dan 

permasalahan dominan dari projek ini. 

1.6 Metode Pembahasan 

1.6.1 Metode Pengumpulan Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data  yang digunakan Metode yang digunakan dalam pengumpulan data 

antara lain : 

Diagram 1.1 Skema Bagan Metoda pengumpulan data 
Sumber : Analisa Pribadi, 2017 

Metoda Pengumpulan Data 

Data 

Primer 

• Studi Lapangan 

• Studi Banding 

• Wawancara 

Data 

Sekunder 

• Literatur/ referensi 

buku 

• Browsing internet 
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 Metode Pengumpulan Data Primer 

 Untuk mengetahui informasi dilakukan kegatan survey, 

observasi, dan wawancara. 

 

• Studi Observasi 

 Di dalam proses pengumpulan data dilakukan dengan 

melakukan studi observasi lapangan atau survey pada 

beberapa bangunan seperti bangunan museum-museum 

yang ada, serta pengumpulan data yang berkaitan dengan 

tapak yang akan dipilih  dengan memperhatikan kesesuaian 

aspek  yang berkaitan dengan proyek. Dari hasil  studi 

observasi di atas akan didapatkan data-data yang berupa  

foto-foto dokumentasi dan informasi yang berkaitan.. 

• Wawancara 

 Pengumpulan data dengan wawancara yaitu dengan 

melakukan tanya jawab secara langsung dengan 

narasumber  yang berada dilokasi survey. 

 

 Metode Pengumpulan Data Sekunder 

Pengumpulan data sekunder diperoleh dari studi literatur/buku 

maupun jurnal-jurnal dan media internet  mengenai teori yang 

berkaitan dengan obyek  studi proyek. 
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1.6.2 Metode Penyusunan dan Analisa 

 Metode yang digunakan di dalam penyusunan penulisan dan analisa 

ini di antaranya menggunakan: 

 Metode Induktif, yaitu melalui pengumpulan data dilakukan 

dengan cara: studi banding/komparasi data dari instansi terkait, 

wawancara dengan nara sumber , observasi pada lapangan dan 

mendokumentasikan data proyek sejenis dalam bentuk foto 

maupun vidio. 

 Metode Deduktif, dengan cara melakukan pengumpulan data dari 

studi literature dan browsing dari internet yang berkaitan dengan 

proyek. Setelah semua data-data terkumpul dilakukan analisa data 

agar dapat diolah menjadi landasan teori dan pemrograman 

arsitektur. 

Metode Pemrograman 

   Metode yang diguanakan dalam pemrograman antara lain: 

 Analisa  

 Analisa yang dilakukan meliputi analisa data proyek sejenis 

serta kondisi eksiting lokasi tapak yang akan dipilih. Sehingga 

dapat diketahui apa saja kebutuhan ruang , fasilitas serta aspek-

aspek yang diperlukan untuk membuat proyek museum wayang di 

Surakarta 

 Sintesa 

 Setelah dilakukan analisa data, akan dapat diketahui aspek-

aspek sejenis apa saja yang dibutuhkan pada proyek mulai dari 
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kebutuhan ruang,  fasilitas-fasilitas, aspek-aspek terkait baik dari  

segi keyamanan hingga  keamanan  sehingga setelah itu dapat 

dibuat suatu desain yang dapat memenuhi aspek-aspek yang 

dibutuhkan pad proyek Museum wayang di Surakarta. 

 

Museum wayang, dapat dilihat pada diagram 1.2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Diagram 1.2 Skema Skenario Metoda 
Pemrograman 
Sumber : Analisa Pribadi 

Literatur 

Analisa 

Inovasi 

Pemrograman 

Analisis Fungsi, 
Pelaku dan Aktivitas; 
Analisis Kebutuhan 

dan Besaran 
Bangunan dan Lahan;  

Analisis Citra 
Arsitektural; Analisis  
Struktur , Material, 

Utilitas serta 
Teknologi yag 

digunakan; Analisis 
Pemilihan Lokasi dan 

Tapak 
Program Tapak, 

Program 
Ruang,Struktur 

yang digunakan,  
Citra Arsitektural , 
Program  Sistem 

Bangunan, 
Program Tenologi 

Bangunan 

Tinjauan Umum 
dan 

 Tinjauan Khusus 

Data: 
1.1 Hasil 

Wawancara 
2.1 Hasil 

Pengamatan 
Langsung  

3.1 Dokumentasi 
4.1 Kebutuhan  

Permasalahan 
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1.6.4 Metode Perancangan Arsitektur 

  Metode yang digunakan dalam perancangan arsitektur antara lain: 

 Asistensi 

Melakukan asistensi dengan dosen pembimbing, dimana setelah 

mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan kebutuhan ruang, 

fasilitas, dan bahan material, serta mengamatai projek sejenis, 

mencari literatur dan banya referensi, dan juga memperhatikan 

keadaan lingkungan pada site rojek sejenis baik eksterior ,interior 

dan lingkungan  di sekitar site tersebut, emudian menganalisanya.  

 Konsep 

Konsep perancangan kompleks bangunan museum wayang di 

Surakarta yang menggunakan konsep arsitektur jawa dan modern. 

Pengaplikasian arsitektur jawa dan modern dapat berupa 

pengadaptasian dari bentuk bangunan maupun  dari pengunaan 

ornament-ornamen jawa yang berkaitan dengan fungsi bangunan 

museum wayang. 

 Rancangan Skematik 

 Rancangan skematik desain pada perancangan  Museum 

wayang, dapat dilakukan dengan melalui sketsa tangan maupun 

dengan bantuan teknologi computer dalam memvisualisasi konsep 

desain dari bentuk bangunan Museum wayang.  

 Pengembangan ide-ide maupun gagasan yang dituangkan 

dalam sketsa-sketsa tangan disesuaikan dengan spesifikasi proyek 
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museum wayang di kota Surakarta ini agar sesuai dengan 

fungsinya. 

 Pembuatan Detail 

 Dalam pembuatan detail-detail yang diambil pada bagian-

bagian konstruksi bagunan yang menarik dan bagian konstruksi 

yang perlu di perjelas. 

Presentasi 

 Presentasi dapat menggunakan media seperti  

- Gambar kerja 2D (dua dimensi) 

- Media power point 

- Media maket maupun gambar 3D ( tiga dimensi ) 
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1.6.5 Kerangka Pemikiran 

Dalam menyusun landasan teori untuk projek Museum 

Wayang di Surakarta. terdapat kerangka pemikran  yang dapat 

dilihat pada diagram 1.3 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latar 

Belakang 

Pengumpulan 
Data  

Spesifikasi 
Proyek 

Analisa 
Permasalahan  

Permasalahan 

Utama Desain 

Persortiran 

Data 

Pemecahan 

Masalah 

Skematik 

Desain 

Design 

Development 

Dibutuhkan tempat 
pelatihan dan 

pengembangan seni 
budaya wayang  

Dibutuhkan Museum 
wayang 

Mencari data 

melaui literatur 

dan Internet 

Studi Pengumpulan Data 

Primer & Data Seunder 

serta Pengumpulan Data 

Induktif dan dekduktif 

Diagram 1.3 Skema Skenario Kerangka Pemikiran 1 
Sumber : Analisa Pribadi 
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Latar Belakang 

Pengumpulan 
Data  

Spesifikasi 
Proyek 

Analisa 
Permasalahan  

Permasalahan 

Utama Desain 

Persortiran 

Data 

Pemecahan 

Masalah 

Skematik 

Desain 

Design 

Development 

Dibutuhkan tempat  untuk  
edukasi, pengembangan 

pelatihan tentang seni dan 
budaya wayang. 

Dibutuhkan Museum 
wayang di Solo 

Mencari data 

melaui 

literatur dan 

Internet 

Studi 

Pengumpulan 

Data Primer & 

Data Seunder 

serta 

Pengumpulan 

Data Induktif dan 

dekduktif 

Diagram 1. 4  Skema Skenario Kerangka Pemikiran  2 
Sumber : Analisa Pribadi 
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1.7 Sisematika Pembahasan 

Sistematika Pembahasan  dalam Landasan Teori dan Pemrograman 

adalah sebagai berikut: 

 

1.7.1 BAB I PENDAHULUAN 

Pada BAB I  pembahasan  mengenai pendahuluan , pada 

pendahuluan  tersebut   terdapat beberapa inti  yang akan dibahas seperti 

menjelaskan mengenai Latar Belakang Projek, kemudian terdapat Tujuan 

dan Sasaran  Pembahasan, Lingkup Pembahasan , Metoda Pembahasan 

sebagai perkenalan dari projek , dan Sistematika Pembahasan.  

1.7.2 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Pada BAB II membahas tentang beberapa hal seperti  Tinjauan 

Umum, Tinjauan Khusus mengenai museum wayang  serta  Kesimpulan 

Batasan dan juga Anggapan  mengenai projek. 

 

1.7.3 BAB III  ANALISA PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR 

Pada BAB III membahas  hal yang berkaitan dengan analisa 

pendekatan arsitektur seperti analisa pendekatan secara arsitektur yang 

berisi  tentang studi aktifitas ,studi fasilitas ( kebutuhan, pola, besaran , 

indoor/outdoor ) studi ruang khusus, studi khusus luas / besaran 

bangunan dan lahan, studi citra arsitektural,  pendekatan  pada sistem 

bangunan yang berisi tentang studi sistem struktur , studi sistem utilitas, 
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studi pemanfaatan teknologi yang akan digunakan pada bangunan, dan 

analisa pendekatan pada konteks lingkungan sekitar projek. 

 

1.7.4 BAB IV PROGRAM ARSITEKTURAL  

Pada BAB IV  membahas  program arsitektur  yang  berisikan 

konsep program serta tujuan  perancangan, faktor penentu perancangan , 

faktor persyaratan , dan  faktor persyaratan  perancangan. Selain itu juga 

membahas tentang konsep program aspek citra,aspek fungsi, serta aspek 

teknologi. 

 

1.7.5 BAB V KAJIAN TEORI 

 

Pada BAB V membahas   tentang beberapa hal, seperti kajian teori 

yang akan menekankan kepada penekanan atau tema desain dan juga 

akan mengaji mengenai teori yang membahas mengenai permasalahan 

dominan yang akan dikaitan dengan bentuk ,teknologi,serta lingkungan 

budaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 


