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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

1.1.1 Gagasan Awal 

Kabupaten Pati memiliki berbagai kesenian lokal, kegiatan seni ini masih 

berjalan dan dipertunjukan, namun sayangnya hingga saat ini kesenian tersebut 

tidak memiliki wadah yang layak untuk menjadi tempat pertunjukan, padahal 

kesenian ini merupakan aset yang berharga bagi suatu daerah, beberapa 

kesenian yang ada di Kota Pati diantaranya seni tari, seni peran, musik gamelan, 

yang paling menonjol adalah seni tari, mengingat pula antusias warga Pati 

mengenai kesenian tradisional ini masih sangat tinggi, namun ada juga 

masyarakat yang menganggap kesenian tersebut terkesan tidak sopan dan saru, 

karena cara penyelenggaraan di tempat yang tidak layak, sehingga memerlukan 

tindakan dimana kesan saru1 tersebut dapat luntur dengan memberikan tempat 

pentas yang layak dan tata cara pementasan yang baik.  

Dalam jurnal Pati in Figure 20102 dijelaskan bahwa sampai saat ini seni 

dan budaya di Kota Pati belum dikembangkan oleh pemerintah, sehingga data 

mengenai pertunjukan seni tari di Kota Pati tidak ada, karena pemerintah pun tidak 

mendata kegiatan-kegiatan seni yang diadakan, namun pemerintah hanya 

memiliki data mengenai jadwal event3 seni budaya tradisional dalam satu tahun. 

Tari tradisional di Kota Pati merupakan salah satu hiburan masyarakat, 

yang selalu dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat Kota Pati.  

Pengembangan adalah upaya dalam berkarya, yang memungkinkan 

terjadinya penyempurnaan ide/gagasan, perilaku, dan karya budaya berupa 

perubahan, penambahan, atau penggantian sesuai aturan dan norma yang 

berlaku pada komunitas pemiliknya tanpa mengorbankan orisinalitasnya4. 
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(Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia  No.10 Tahun 

2014, Bab 1, Pasal 1,Poin 3 ).  

Dengan demikian projek merupakan tempat hiburan sekaligus pelestarian 

seni tari beserta wadah dari komunitas tari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

saru1 : dalam Bahasa Jawa memiliki arti kurang sopan  

Pati in Figure, 20112 

event3 : jadwal pentas seni budaya di Kota Pati 
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Beberapa tari khas Kota Pati yaitu tari barong wadon, tari puri sari, tari 

tayub, tari greget ayu, tari wiwit, tari angguk, tari tersebut adalah tari yang muncul 

dan dikembangkan di Pati.  

Terdapat beberapa komunitas tari di Pati yang hingga saat ini masih aktif 

dalam mempelajari dan pentas seni tari, yaitu:  

1. Paguyuban Sihing Krida Murti,  

2. Paringga Jati Raras Pati,  

3. Widya Budaya,  

4. Tondonegoro,  

5. Galih Budaya, 

6. Sekar Rinonce.  

Selain komunitas tersebut masih terdapat komunitas tari rintisan yang masih 

dalam skala kecil, yang jumlahnya cukup banyak di Pati. 

Diperlukan adanya bangunan yang mendukung kegiatan-kegiatan tersebut 

melalui adanya ruang didalam kompleks pagelaran seni tari, kegiatan-kegiatan tari 

tersebut akan berpengaruh pada ruang-ruang yang tercipta, melalui perilaku dari 

pengguna bangunan. 

Ruang yang diperlukan tidak hanya indoor namun juga memerlukan ruang 

outdoor, sehingga memerlukan tata ruang luar yang baik namun tidak merusak 

lingkungan sekitar. Dengan adanya ruang-ruang tersebut dapat membuat citra 

seni tradisional di Pati lebih baik, kompleks yang tercipta sebagai pelestarian seni 

tari dapat menjadi ikon baru Kota Pati melalui bentuk arsitekturalnya yang 

mengadopsi nilai lokal Kota Pati.  

Selain itu perancangan tempat pagelaran yang aman dan nyaman bagi 

seniman yang sedang tampil merupakan hal yang penting, karena pada beberapa 

tari memiliki gerakan yang ekstrim, menyerupai gerakan bela diri, sehingga 

keamanan area pentas perlu dipertimbangkan pada panggung teater indoor atau 
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pun outdoor.   Dalam projek pagelaran ini akan ada pelaku yang akan berkegiatan 

didalamnya diantaranya pengunjung, pengelola dan pelaku seni tari tradisional.  

 

1.1.2 Alasan Pemilihan Judul  

a. Ketertarikan (Interest) 

Sejauh ini minat masyarakat di Kota Pati akan kesenian tradisional masih 

tinggi, ditunjang dengan adanya seniman-seniman tradisional yang masih aktif 

dalam berkarya, di Kota Pati seniman yang masih aktif dalam pentas diantaranya 

seniman tari, wayang orang serta wayang kulit, pementasan masih sering 

dilaksanakan.  

Dengan ketertarikan masyarakat demikian maka munculnya keinginan 

untuk mengangkat salah satu seni yaitu seni tari untuk dikembangkan dan 

merancang tempat pagelaran bagi seni tari di Kota Pati.  

b. Kepentingan (Urgency) 

Pada era saat ini seni tradisional mulai tergeser dengan adanya 

perkembangan gadget4, sehingga banyak kaum muda terseret dalam arus 

modernisasi. Meski pun ketertarikan masyarakat Kota Pati masih tinggi terhadap 

seni tradisional namun ketertarikan kaum muda juga penting sebagai pewaris 

tradisi.  

Dengan demikian cara pengenalan tradisi dan seni tradisional harus dengan 

cara baru, untuk menarik kaum muda, dengan memberikan aksen serta kemasan 

yang lebih update5 namun tidak merubah esensi dari sebuah seni yang ditampilkan 

yaitu tari.  
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 Di Kota Pati sejauh ini masih terdapat seniman-seniman yang berkarya 

namun belum memiliki tempat yang layak dalam berkarya, sehingga kesenian 

yang mereka lakukan terkesan kurang berkelas karena dilakukan di pingiran jalan.  

c. Kebutuhan (Need) 

Kesenian tradisional tari di Kota Pati merupakan salah satu poin yang 

menambah nilai dari Kota Pati, disamping seni tradisional yang lain dikarenakan 

seni tari masih memiliki bibit-bibit yang masih tumbuh, yaitu dengan pengadaan 

ektrakulikuler seni tari tradisional disemua Sekolah Menengah Atas di Kota Pati, 

mewariskan objek pemajuan kebudayaan kepada generasi berikutnya. (UU RI 

No.5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, Pasal 24, Poin 4e) 

Dari segi seniman pun, mereka masih aktif dalam peran pengembangan 

dan pelestarian seni tari tersebut, bahkan terdapat beberapa seniman yang 

menjadikan seni sebagai mata pencaharianya. Dengan demikian perlulah suatu 

objek atau tempat dimana seni tersebut dapat terus berjalan.  

d. Keterkaitan (Relevancy) 

Dengan penjabaran diatas, maka dapat disimpulkan Kompleks Pagelaran 

Seni Tari Tradisional di Kota Pati dapat memberikan wadah dan sarana bagi 

seniman melakukan pementasan, serta memberikan pengajaran bagi siswa 

ekstrakulikuler seni tari tradisional, serta sebagai sarana hiburan dan pesta rakyat 

di Kota Pati dan sekitarnya.  

 

 

 

 

gadget4   : alat elektronik yang mudah dan praktis, seperti handphone,laptop 

update5   : memberikan pembaharuan yang terkini 
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1.2 Masalah Desain 

 Dengan latar belakang diatas, maka muncul beberapa masalah desain 

pada projek, yaitu :   

1. Bagaimana bentuk dari Komplek Seni Tari Tradisional Jawa di Kota Pati 

yang selaras dengan bangunan pusat komunitas lain yang berada 

disekitarnya? 

2. Bagaimana tata letak masa bangunan Komplek Seni Tari Tradisional Jawa 

di Kota Pati berdasarkan tatanan masa rumah adat Jawa Joglo? 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

Tujuan yang ingin dicapai melalui Perancangan Kompleks Seni Tari 

Tradisional Jawa di Kota Pati adalah:  

1. Mampu memberikan informasi dan pemahaman yang dapat digunakan 

sebagai panduan untuk mendesain dengan baik tekait dengan projek 

komplek pagelaran seni tari.  

2. Secara praktis dapat memberikan ruang bagi seniman tari dan masyarakat 

mengembangkan bakat dalam menari tari tradisional serta sarana hiburan 

rakyat. 

Kemudian manfaat yang ingin dicapai melalui pembahasan projek ini 

diantaranya sebagai berikut :  

1. Manfaat Akademis 

Memberikan pengetahuan arsitektur tentang konsep pemrograman dari 

sebuah bangunan dengan fungsi sosial dan budaya yaitu komplek seni tari 

tradisional.  

2. Manfaat Praktis 

Pembangunan komplek seni tari tradisional ini diharapkan dapat memenuhi 

kebutuhan masyarakat Pati untuk menyalurkan hobi menari tari tradisional. Serta 
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sebagai tempat pagelaran seni tari atau pun lainya dalam bidang seni, selain itu 

sebagai wadah seniman untuk mengekspresikan karyanya berupa seni tari 

tradisional atau pun seni lainya. 

1.4 Sistematika Pembahasan  

1. BAB I Pendahuluan  

Bab ini berisikan tentang uraian yang bertujuan untu memperkenalkan 

proyek, yang dijabarkan pada subab yaitu tentang latar belakang, tujuan dan 

sasaran, lingkup pembahasan, metoda pembahasan serta sistematika 

pembahasan.  

2. BAB II Gambaran Umum  

Pada bab dua berisikan tentang paparan mengenai fungsi bangunan, dan 

lokasi tapak berada dengan pembahasan mengenai lingkungan sekitar tapak, 

sosial budaya yang terjadi di sekeliling tapak 

3. BAB III Pemrograman Arsitektur 

Pada bab tiga berisikan tentang studi preseden, pembahasan tentang 

spasial structure dan requerment analysis 

4. BAB IV Penyelusuran Masalah Desain  

 Pada bab tiga berisi paparan tentang penelusuran masalah serta potensi 

dan kendala yang ada pada desain, serta pembahasan tentang isu yang 

berhubungan dengan projek pembahasan. 

5. BAB V Kajian Teoritik 

Kajian mengenai teori yang berhubungan dengan projek, sebagai dasar 

dari perancangan projek 
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6. BAB VI Pendekatan Desain 

Bab ini berisikan analisa arsitektur, analisa pendekatan desain, langgam 

yang akan digunakan Kompleks Pagelaran Seni Tari Tradisional Jawa di Kota Pati. 

7. BAB VII Konsep Perancangan 

Berisi tentang konsep ruang, penerapan konsep perancangan yang 

digunakan sebagai landasan untuk mendapatkan kosep bentu. 

8. BAB VIII Strategi Desain  

Bab ini berisi tentang langkah yang akan dilakukan dalam proses desain 

serta tahapan pemecahan masalah yang timbul dari desain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


