
BABI 

PENDAHULUAN 

1.1. LA TAR BELAKANG PROYEK 

Didik Nini Thowok adalah seorang seniman tari jawa kontemporer 

yang sudah cukup terkenal, baik di dalam negeri ataupun luar negeri. 

Untuk memperdalam ilmunya dan melestarikan seni tari Didik Nini Thowok 

mendirikan sebuah sanggar yang di beri nama Natya Lakshita yang 

berada di Yogyakarta. Sanggar Natya Lakshita saat ini dikelola dan 

dikembangkan di sebuah ruko yang letaknya di Godean. Bila dilihat dari 

segi kebutuhan, kapasitasnya masih kurang memadahi. Untuk 

mengembangkan dan tetap melestarikan Kesenian tari, maka pendekatan 

yang diambil adalah perancangan baru sanggar tari Natya Laksita menjadi 

wadah yang lebih besar yaitu pedepokan seni tari Didikninithowok di 

tempat yang lebih memungkinkan untuk mendukung kegiatan seni tari 

jawa Kontemporer. 

Pada proyek ini menawarkan kesenian tari yang terfokus pada seni 

tari jawa kontemporer beserta seni pendukungnya, yang didalamnya 

terdapat keunikan-keunikan tersendiri. Pengunjung bisa melihat langsung 

pertunjukan senitari sekaligus belajar menari serta dapat melihat 

kehidupan seorang penari dengan mengunjungi padepokan senitari ini. 

Padepokan seni tari Didik Nini Thowok ini memiliki fungsi sebagai Wadah 

tari jawa Kontemporer bagi masyarakat luas khususnya yang suka dan 

tertarik akan seni tari. 
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POTENSI 

1. Mengembangakan 
kegiatan seni tari. 

2. Memiliki potensi 
yang besar di bidang 
pariwisata. 

3. Memiliki 
daerah 
yang 
dilestarikan. 

D 

budaya 
setempat 

masih 

Sanggar tari Natya 
Lakshita 

FENOMENA 

Kabupaten Sleman, 
Yogyakarta 
merupakan Kota yang 
terkenal akan 
budayanya salah 
satunya kesenian tari 
yang ada di kota 
tersebut. 

MOTIVASI 

1. Melestarikan 
budaya seni tari 
setempat. 

2. Ketertarikan akan 
seni tari. 

3. Keinginan 
memberikan wadah 
untuk kegiatan seni 
tari. 

4. Kebutuhan akan 
pariwisata. 

Padepokan Seni Tari Didik Nini Thowok 
DiYogyakarta 

I 

[ BERSIFAT EOUKATIF J BERSIFATREKREATIF J 
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1. Oapat belajar langsung berbagai 1. Pertunjukan seni tari. 

macam tarian. 2. Galeri dan toko souvenir 
2. Memberikan pengetahuan 3. Kafe seniman atau tepat 

tentang seni tari jawa makan. 
kontemporer. '- ./ 

'- ./ 

I Diagram 1.1 Alur pikir 
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1.2. Tujuan dan Sasaran Pembahasan 

1.2.1. Tujuan 

- Melestarikan budaya jawa yaitu kesenian tari jawa Kontemporer 

yang dibina oleh seniman Didik Nini Thowok di Yogyakarta. 

- Memecahkan permasalahan wadah pengembangan dan 

pendidikan seni tari Natya Lakshita yang kurang memadahi di 

dalam suatu konsep dasar dan fisik pad a sebuah bangunan 

padepokan tari. 

1.2.2. Manfaat 

Memberi wadah kepada pecinta seni tari untuk belajar dan 

mengembangkan seni tari. 

- Secara tidak langsung mengajak untuk lebih mengenal budaya jawa dan 

menyadarkan masyarakat akan pentingnya upaya mengembangakan 

seni tari di Indonesia. 

- Memberikan hiburan entertainment dengan adanya pertunjukan yang 

disajikan oleh penari-penari yang ada di padepokan yang bersifat 

rekreatif. 

1.2.3. Sasaran 

- Pengunjung yang berdomisili di sekitar Kota Yogyakarta, 

pengunjung wisatawan Jawa Tengah, maupun pengunjung 

wisatawan nasional yang tertarik dengan Kesenian tari jawa 

Kontemporer. 

- Siswa Sekolah mengingat sekarang pelajaran seni tari menjadi 

mata pelajar kesenian pilihan di sekolah-sekolah, sehingga 
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1.3. 

padepokan seni tari ini dapat membantu untuk mempermudah 

siswa siswi dalam mendalami peljaran seni tari 

- Para seniman tari, penari tetap dan yang kursus di padepokan 

seni tari Didik Nini Thowok baik yang mau belajar atau pun yang 

hanya ingin bertukar pikiran. 

- Pengelola padepokan seni tari Didik Nini Thowok. 

Lingkup Pembahasan 

Pembahasan yang dilakukan, mengacu pada beberapa aspek terkait dengan 

padepokan seni tari antara lain: 

• mencakup tentang permasalahan pengaturan beberapa fasilitas utama 

dan penunjang. 

• Tingkah laku seniman dan penari sebagai acuan modul pengaturan 

tata ruang. 

1.4. Metoda Pembahasan 

Metoda yang digunakan dalam penyusunan laporan perancangan Kompleks 

Padepokan Seni Tari Didik Nini Thowok adalah metoda deskriptif dan 

observasi. Deskriptif berarti menguraikan dan menjabarkan pokok 

pembahasan melalui gam bar dan foto-foto yang disertai keterangan gambar. 

Metode observasi sebagai pendukung penjabaran pembahasan berupa 

tindaka.n pengambilan sampel yang sesuai dengan data yang dibutuhkan 

secara langsung sebagai sumber untuk memperoleh pemecahan dalam 

desain. 

1.4.1. Metoda Pengumpulan Data, meliputi : 

• Survei Observasi pada Sanggar Natya Lakshita di Godean. 
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• Survei ke Padepokan Bagong K yang ada di Yogyakarta dan 

Padepokan Gedong Putih yang berada di Solo. 

• Data-data dari BAPPEDA Kabupaten Sleman. 

• Wawancara dengan Didik Nini Thowok, selaku pemilik sanggar 

Natya Lakshita. 

• Wawancara dengan Pak Suseno, selaku pemilik dan pengelola 

Padepokan Gedhong Putih. 

• Wawancara dengan Pak Bambang, sebagai Pengelola 

Padepokan Bagong K. 

1.4.2. Metoda Analisis 

Kebutuhan bangunan dengan membandingkan dan mengutip studi 

kasus yang sudah ada dan mengadopsinya ke dalam laporan. Selain 

itu dari standar-standar kebutuhan ruang yang sudah ada juga dapat 

diukur dan diasumsikan sesuai dengan kebutuhan proyek padepokan. 

1.4.3. Metoda Pemrograman 

Dengan cara mensintesis hasil dari studi yang telah dilakukan dan 

menganalisanya dalam bentuk kesimpulan dan saran hal-hal apa saja 

yang dapat diterapkan dalam perancangan. 

1.4.4. Metoda Perancangan Arsitektur 

Membuat konsep rancangan, gambar skematik serta pegembangan 

rancangan yang menitikberatkan pada eksplorasi bentuk yang menarik, 

kreatif, dan representative dengan memperhatikan pembangunan yang 

menyesuaikan dengan lingkungan. 
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1.5. Sistematika Pembahasan 

Sistematika Penyajian Landasan Teori dan Perancangan adalah sebagai 

berikut : 

BAB I. PENDAHULUAN 

Berisi tentang : Latar Belakang Proyek, Tujuan dan Sasaran 

Pembahasan, Lingkup Pembahasan, Metoda Pembahasan, dan Sistematika 

Pembahasan. 

BAB II. TINJAUAN PROYEK 

Berisi tentang : Tinjauan Umum meliputi Gambaran Umum, Latar 

Belakang, Jenis-jenis tarian, Trend dan Sasaran Yang Akan Dicapai. Tinjauan 

Khusus meliputi Terminologi, Kegiatan, Spesifikasi dan Persyaratan Desain, 

Deskripsi Konteks Kota, Studi Banding, dan Permasalahan Desain. 

Rangkuman meliputi Kesimpulan, Batasan dan Anggapan. 

BAB III. ANALISA PENDEKA TAN PROGRAM ARSITEKTUR 

Berisi tentang : Analisa Pendekatan Program Arsitektur meliputi Studi 

Aktivitas dan Studi Fasilitas. Analisa Pendekatan Sistem Bangunan meliputi 

Studi Sistem Struktur dan Enclosure, Studi Sistem Utilitas, dan Studi 

Pemanfaatan Teknologi. Analisa Konteks Lingkungan berisi tentang Studi 

Lokasi Perancangan Proyek. 

BAB IV. PROGRAM ARSITEKTUR 

Berisi tentang : Konsep Program meliputi aspek citra/performance 

arsitektural, aspek fungsi, dan aspek teknologi. Tujuan Perancangan, Faktor 

Penentu Perancangan, Faktor Persyaratan Perancangan (persyaratan 

arsitektur, persyaratan bangunan, persyaratan konteks lingkungan). Program 
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Arsitektur meliputi Program Kegiatan, Program Sistem Struktur, Program 

Sistem Utilitas, dan Program Lokasi dan Tapak. 

BAB V. KAJIAN TEORI PERMASALAHAN DOMINAN 

Berisi tentang : Kajian Teori Penekanan Desain dan Kajian Teori 

Permasalahan Dominan Struktur pada jenis material tapak yang berbeda 

meliputi Usulan Intepretasi dan Elaborasi Teori, Studi Preseden dan 

Kemungkinan Penerapan Teori. 
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