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BAB I  
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Desa Wukirsari memiliki berbagai tempat pariwisata yang 

keberadaanya merata di setiap wilayah. Desa Wukirsari merupak desa yang 

merupakan sektor unggulan yang bisa dikembangkan secara maksimal 

sebagai pelestarian kebudayaan lokal khususnya desa wisata Wukirsari yang 

cukup berkembang di wilayang Kabupaten Bantul .  

Bentuk kebudayaan di desa Wukirsari sampai sekarang masih terjaga, 

bentuk kebudayaan itu terbagi menjadi 2 bentuk yaitu yaitu fisik dan non fisik. 

Bentuk kebudayaan fisik yaitu makam Sunan Cirebon yang masih terjaga 

dengan baik, arsitektur rumah joglo, wayang kulit, kain khas desa Wukirsari, 

makanan khas Wukirsari, serta kerajinan tangan bambu, tatah sungging dan 

lidi sedangkan bentuk kebudayaan non fisik itu sendiri seprti budaya 

membatik, kerajinan kulit, tradisi pengobatan tradisional gurah, pola 

kehidupan masyarakat desa yang masih alami seperti kegiatan bertani dan 

penggunaan transportasi tradisional dalam kehidupan sehari-hari, hingga 

pada nilai-nilai kehidupan masyarakat jawa yang masih berjalan dengan baik 

hingga saat ini seperti tradisi bersih desa atau rasulan dan kirab budaya. 

Wilayah Wukirsari ini memiliki sejarah budaya yang sangat berpengaruh pada 

potensi wisata dimana terdapat makam raja-raja Mataram dan Makam Sunan 

Cirebon yang terletak di atas bukit dan masih memiliki hubungan yang erat 

antara kerajaan Mataram dan kerajaan Surakarta. 

Desa Wukirsari  merupakan daerah yang masih asri seringkali 

dijadikan tempat untuk syuting film-film bertema pedesaan yang masih 

tradisional. Salah satu judul film yang melakukan syuting di desa Wukirsari 

yaitu Film Sang Pencerah yang di garap oleh Hanung Bramantyo. Desa 
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Wukirsari memiliki keindahan alam yang sangat indah yang dimana terdapat 

beragam perbukitan hingga sungai. Wilayah ini juga sering di jadikan lokasi 

outbound  oleh beberpa organisasi dan instansi. Desa Wukirsari juga memiliki 

beberapa lokasi yang sangat menarik untuk dikunjungi yaitu Situs Watu 

Lumbung,Air Terjun Banyunibo, Gardu Pandang Puncuk Pentruk, Sungai 

Opak, Kebun Buah Mangunan, Hutan Pinus dan terpadat wisata kuliner yang 

berupa wedang uwuh (minuman sampah) dan sate klathak. 

Di Wukirsari terdapat Wisata Wayang yang dimana menjdai sebuah 

brand dari Paguyuban pengrajin Wayang Kulit Pucung. Pucung merupakan  

nma desa yang terdapat di kelurahan Wukirsari. Di mana di Pucung sebagian 

besar masyarakatnya berprofisi sebagai Pengrajin Wayang kulit yang dimana 

keahlian tersebut di warikan dari nenek moyang mereka. Oelh karena itu desa 

Pucung yang terdapat di Kelurahn Wukirsari dinobatkan sebagai Sentra 

Kerjinan Tangan Wayang Kulit oleh pemerintah Kabupaten Bantul. 

Memang perlu disadari, generasi muda saat ini berbeda dengan 

generasi sebelumnya. Mereka hidup di tengah perkembangan teknologi yang 

pesat dan informasi yang semakin mudah dijangkau. Hal tersebut membuat 

kesenian tradisional semakin terlihat tertinggal dan kuno.   

Saat ini dapat ditemui kelompok anak muda yang tengah giat berjuang 

melestarikan kesenian tradisional di abad 21 ini. Mereka menggunakan 

perkembangan teknologi dan peralatan modern untuk membuat pertunjukan 

kesenian lebih  menarik minat masyarakat modern. Diharapkan melalui usaha 

mereka masyarakat kembali mencintai kesenian tradisional. Namun, tentunya 

hal ini perlu didukung dengan fasilitas yang memadai dan mampu menarik 

minat anak muda. Pemikiran  tersebut yang menjadi dasar dalam 

perancangan projek ini. 
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Sebagai langkah pertama dengan kondisi lingkungan yang masih 

kental dengan budaya alangkah baiknya penerapan unsur arsitektur 

vernakular kontemporer dapat diterapkan. Diharapkan dengan adanya 

perencanaan Gedung pertunjukan wayang kulit ini tidak menjadi bangunan 

yang egois. Sehingga dalam proses perencanaan akan di perhatikan secara 

matang seperti memperhatikan desain fasad bangunan sehingga desain 

bangunan akan serasi dengan lingkungan. 

B. Pertanyaan Masalah Desain 

Dalam perancanaan gedung pertunjukan wayang kulit pada kawasan 

sentra kerajinan tangan di Yogyakarta mempunyai pernyataan masalah 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Bagaimana mendesain sebuah gedung pertunjukan wayang kulit yang 

terfasilitasi dengan baik, dapat diterima dan disukai oleh generasi 

muda Indonesia di abad 21 ini, namun tetap memiliki ciri, nilai dan 

keindahan kebudayaan? 

2. Bagaimana menerapkan sistem struktur yang baik pada bangunan 

gedung pertunjukan wayang kulit ini yang dimana lokasi tapak berada 

di kawasan tingkat bahaya nomor 1 (tingkat paling tinggi) kawasan 

rawan bencana gempa ? 

3. Bagaimana menerapkan akustik dan kenyamanan visual yang baik 

pada bangunan Gedung Pertunjukan Wayang Kulit pada Kawasan 

Sentra Kerajinan Tangan di Yogyakarta ? 

C. Tujuan 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

dari perencanaan gedung pertunjukan wayang kulit pada kawasan sentra 

kerajinan tangan di Yogyakarta adalah sebagai berikut: 
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1. Menjadi fasilitas gedung pertunjukan wayang kulit yang sesuai dengan 

perkembangan zaman, sehingga dapat menjadi tempat yang disukai 

dan dapat diterima oleh generasi muda Indonesia. Dengan demikian 

diharapkan generasi muda semakin mengenal dan mencintai 

kebudayaan dan kesenian asli dari bangsanya sendiri, dalam hal ini 

kebudayan dan kesenian tradisional Jawa. 

2. Menjelaskan dan menentukan dari konsep desain secara umum, 

terutama konsep desain bentuk yang akan diterapkan pada desain 

gedung pertunjukan wayang kulit pada sentra kerajinan tangan di 

Yogyakarta yang akan dibangun. 

3. Memastikan desain yang akan dibuat dapat beradaptasi dengan baik 

terhadap lingkungan sekitarnya. 

D. Manfaat 

Diharapakan dengan adanya perencanaan gedung pertunjukan 

wayang kulit pada kawasan sentra kerajinan tangan di Yogyakarta menjadi 

bermanfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat akademis 

a. Dasar pengambilan judul untuk dijadikan penyusunan Tugas Akhir 

Jurusan Arsitektur, Fakultas Arsitektur dan Desain Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang, 

b. Sebagai pegangan dan acuan pengembangan selanjutnya. 

2. Manfaat praktis 

Projek gedung pertunjukan wayang kulit ini diharapkan dapat untuk 

membantu negara menyediakan tempat yang dapat mewadahi kegiatan 

rakyatnya dalam kegiatan pertunjukan wayang kulit sehingga dapat 
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membantu masyarakat untuk memperkenalakan potensi daerah dan 

kebudayaannya. 

E. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahsan dalam projek gedung pertunjukan wayang 

kulit pada kawasan sentra kerajinan tangan di Yogyakarta adalah sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

Pada bab ini berisi tentang berbagai alasan utama yang mendasari pemilihan 

projek yang dilengakpi dengan latar belakang, tujuan pembahasan, Lingkupan 

pembahsan, metode pembahsan serta sistematika pembahsan.  

BAB II GAMBARAN UMUM 

Merupaakn pembahasan mengenai uraian gambaran umum tentang projek. 

Berisi tentang gambaran umum fungsi bangunan, kondisi lokasi tapak, serta 

gambaran umum kondisi lingkungan sosial budaya. 

BAB III PEMROGRAMAN ARSITEKTUR 

Bab ini berisi tentang beberapa analisis, yaitu analisis kebutuhan, analisis 

tapak dan analisis struktur. 

BAB IV ANALISA MASALAH 

Pada bab ini merupakan proses penyelusuran masalah dimulai dengan 

membahas kajian komprehensif yang membahsa analisis potensi dan 

kendala, pembahasan pernyataan isu/permasalahan/ fokus desain dalam 

projek serta analisis komprehensif anatara beberapa aspek. 

BAB V LANDASAN TEORI 

Bab ini merupakan segala teori yang digunakan sebagai dasar pemecahan 

masalah pada projek. 

BAB VI PENDEKATAN PERANCANGAN 
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Pada bab ini, segala penjelasan tentang cara pemecahan masalah desain 

berdasarkan pernyataan masalah desain. 

BAB VII LANDASAN PERENCANAAN 

Bab ini menjelaskan tentang konsep perencanaan sebagai landasan dalam 

perancangan desain. Berisi tentang konsep ruang & tata ruang, konsep, 

bentuk, konsip pelingkup, konsep struktur, serta konsep teknologi. 

  


