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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu budaya yang menjadi ciri khas kota Solo adalah kesenian 

wayang orang. Di Solo terdapat salah satu tempat yang masih menampilkan 

kesenian wayang orang hingga sekarang, yaitu Gedung Wayang Orang (GWO) 

Sriwedari. 

Kondisi GWO Sriwedari sekarang cukup memprihatinkan, meskipun 

kondisi gedungnya masih cukup baik tetapi warna temboknya sudah mulai kusam 

bahkan atap gedungnya sudah mulai rusak dan lingkungan sekitarnya terlihat 

tidak terawat,di dalam ruangan seluas kurang lebih 600m itu terdapat beberapa 

pendingin ruangan dan bangku kursi yang masih nyaman untuk ditempati.  

Dengan kapasitas kursi mencapai 500 kursi tiap harinya hanya terisi sekitar 20-25 

kursi, kecuali pada akhir pekan pengunjung bisa mencapai sekitar 100 orang. 

GWO Sriwedari yang menjadi salah satu ikon kota Solo seringkali 

dianggap sebagai tempat hiburan yang kuno, ketinggalan jaman dan hanya 

merupakan tempat hiburan bagi orang tua saja karena itu banyak genarasi muda 

yang tidak tertarik untuk mengunjungi GWO Sriwedari, padahal GWO Sriwedari 

merupakan tempat yang sangat bagus sebagai tempat pengenalan kebudayaan 

untuk generasi muda agar generasi muda lebih mau menghargai kebudayaan kota 

Solo. 
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Oleh karena itu diperlukan media promosi yang kreatif dan komunikatif, 

agar masyarakat khususnya generasi muda menjadi lebih tertarik berkunjung ke 

GWO Sriwedari untuk melihat pertunjukan Wayang Orang yang sudah mulai 

ditinggalkan masyarakat. Karena strategi komunikasi merupakan salah satu unsur 

yang penting dalam pencapaian pesan dan pencapaian target untuk 

mempromosikan GWO Sriwedari. Salah satu Strategi komunikasi yang bisa 

digunakan untuk memperkenalkan GWO Sriwedari adalah dengan menggunakan 

media desain komunikasi visual. Dengan begitu mampu menarik minat generasi 

muda untuk berkunjung ke GWO Sriwedari dan membantu pengenalan 

kebudayaan lokal kepada generasi muda. 

 

B. Permasalahan 

Sangatlah diperlukan suatu strategi komunikasi untuk meningkatkan citra 

atau image dari GWO Sriwedari, maka didapatkan pokok-pokok masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana merancang strategi promosi yang tepat untuk menarik minat 

masyarakat menonton pertunjukan wayang orang di Gedung Wayang Orang 

Sriwedari? 

2. Bagaimana menentukan pemilihan media yang tepat umtuk mempromosikan 

pertunjukan wayang orang di Gedung Wayang Orang Sriwedari? 
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C. Tujuan 

Serangkaian media promosi dengan media Desain Komunikasi Visual dijadikan 

komunikator utama, karena serangkaian media promosi tersebut dianggap lebih 

mampu dipahami dan mampu menarik perhatian masyarakat. Tujuan 

perancangannya adalah sebagai berikut : 

1. Merancang desain yang menarik sesuai dengan karakteristik Gedung Wayang 

Orang Sriwedari untuk menarik minat masyarakat menonton pertunjukan 

wayang orang di Gedung Wayang Orang Sriwedari. 

2. Memilih media-media yang menarik dan dekat dengan masyarakat agar 

masyarakat tertarik untuk menonton pertunjukan wayang orang di Gedung 

Wayang Orang Sriwedari.. 
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