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I.1. Pengertian Judul 

Arena Kaum Muda Pecinta Wayang di Solo: 

Sebuah tempat yang digunakan untuk kesenangan manusia yang dijaga 

keberadaannya dan diperuntukkan untuk kegiatan wayang; pertunjukkan, 

pengenalan, dan pembelajaran, di Solo. Dan berbentuk penataan ruang luar 

dengan memperhatikan tata masa bangunan. Tempat atau wadah ini 

diperuntukkan untuk masyarakat umum, sebagai alternatif tempat hiburan, 

rekreasi edukatif, dan untuk tujuan pelestarian terhadap kesenian wayang, serta 

mampu mengangkat citra Kota Solo sebagai salah satu “the wold heritage city” di 

dunia. Serta bertujuan agar kaum muda menjadi cinta terhadap kesenian 

wayang. Dengan pembentukan suasana sebagai pendekatan desain. 

 

I.2. Latar Belakang 

I.2.1. Wayang secara umum 

Wayang merupakan hasil rasa, karsa, dan cipta manusia yang memiliki 

nilai-nilai kehidupan yang bertujuan bukan hanya untuk kepuasan lahiriah saja 

namun juga lebih kepada batiniah. Kesenian wayang bukan hanya merupakan 

tontonan saja namun di dalamnya terdapat nilai-nilai (akhlaqul karimah) yang 

menjadi tuntunan bagi penontonnya. Tuntunan tersebut memberikan sebuah 

gambaran apa yang harus dilakukan manusia dalam kehidupan. Dalam sebuah 

cerita wayang terdapat tuntunan seperti, adab kepada orangtua, adab kepada 

kawan, adab kepada musuh, dan lain sebagainya. 
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Wayang merupakan kesenian asli bangsa Indonesia (khususnya Jawa). 

Kesenian wayang dalam tatanan kesenian tradisional jawa merupakan tingkatan 

kesenian paling tinggi. Dan dalang, derajatnya dalam kesenian tradisional jawa 

memiliki kasta tertinggi, hal ini diungkapkan oleh almarhum Basiyo, seorang 

pelawak tradisional legendaris.1 

Kesenian wayang merupakan kesenian yang merupakan hasil budaya 

bangsa yang patut untuk dilestarikan dan dijadikan tuntunan dalam menjalani 

kehidupan. Dengan didalamnya terdapat tuntunan-tuntunan hidup yang layak 

menjadi panutan. 

 

I.2.2. Wayang dalam pertunjukannya 

Wayang pada mulanya adalah permainan cahaya dan bayang-bayang 

sederhana dan telah berusia ribuan tahun. Wayang berasal dari tradisi lisan 

masyarakat pra-sejarah Indonesia yang begitu sederhana, dan untuk kegunaan 

yang sederhana pula: upacara memanggil roh. Perkembangan evolutif wayang 

persinggungannya dengan budaya global (India, Islam, Barat) menjadikannya 

rumit dan terkait dengan banyak hal seperti gamelan, sungging, kekawin-

kekawin, upacara-upacara, karawitan dan pedhalangan, batik, keris, sesajen. 

Pada perkembangan kontemporer, wayang bahkan terkait pula dengan teknologi, 

politik, ekonomi. Keterkaitan tersebut membebani wayang dengan fungsi-fungsi 

turunan misalnya sebagai media upacara adat, media dakwah, penerangan, 

komunikasi, karya seni, hiburan hingga objek kajian ilmiah.2 

Pada satu sisi, wayang semakin menempatkan posisinya sebagai karya 

seni, dan pada sisi yang lain juga cenderung ke arah seni pertunjukan komersial 

yang sekuler. Sebagai karya seni, wayang tak luput dari berbagai eksperimentasi 

dalang sebagai senimannya. Dalam kecenderungan terkahir ini, batas-batas 

yang mendefinisikan wayang sebagai sebuah ritual pertunjukan tradisional 

menjadi semakin mencair. Tatanan dalam wayang mulai memudar untuk 

kemudian mencari tatanan yang baru. Pengaruh dramaturgi teater barat, 

teknologi, dan terutama pasar penikmatnya membawa wayang kepada 

eksperimentasi-eksperimentasi estetik yang beragam. Sebagai contoh wayang 

suket, wayang humor, wayang sandosa, wayang ukur, sampai kepada benar-

benar karya seni instalasi yang memasuki dunia wayang pada wayan machine 

                                                             
1 Lawakan Basiyo, lakon: Besanan (Kibir Kejungkir) tahun 1970-an 
2
 Kesimpulan berbagai sumber 
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karya krisna murti. Dalam kaitannya dengan kecenderungan kontemporer ini, 

ditengarai dalam empat golongan besar: berpegang pada pakem, menonjolkan 

hiburan dan komersial, menitikberatkan pada kreativitas dan estetika, dan 

mengabungkan estetika dengan hiburan komersial. 

Pada mulanya memang wadah pementasan dan pewadahan seni 

pewayangan hampir tidak diperlukan. Dengan pementasan yang dilakukan dari 

rumah ke rumah pada setiap hajatan besar, misalnya, praktis hanya diperlukan 

sebuah pendopo dan pringgitan, atau sebuah gedung pertunjukan serbaguna. 

Justru dengan cara itu wayang tetap bertahan dan dapat dinikmati siapapun. 

Bahkan dengan cara itu pula, lingkaran kesenian wayang menjadi luas. Akan 

tetapi ketika wayang semakin bernilai komersial, ruang gerak wayang menjadi 

semakin sempit dan terbatas pada wayang-wayang komersial. Memang masih 

ada televisi, radio dan badan-badan tertentu yang menyajikan wayang suatu 

saat. Dalam kegiatan pementasan dan dalam media tayang cetak dan elektronik 

pun, keberpihakan terhadap wayang-wayang yang komersial tidak bisa dihindari. 

Perkembangan wayang saat ini memang tidak bisa dihindari, adanya 

perkembangan budaya sebagai salah satu faktornya. Wayang yang semula 

mempunyai pakem yang telah ditetapkan, kini muncul kreasi-kreasi baru seperti 

wayang pancasila. Wayang pancasila sebagai contoh yang pernah ditampilkan 

dalam acara pentas wayang alam pentas seni seribu bunga di TBJT, merupakan 

sebuah kreasi baru dari wayang yang sudah ada. Dari segi cerita wayang ini 

tidak melenceng dari pakem yang ada, namun dari cara penyampaian wayang ini 

tidak mengikuti aturan-aturan pathet yang telah dijadikan sebagai pakem. Banyak 

orang mencerca dan banyak juga yang menyukai, itulah sebuah konsekuensi 

perkembangan budaya. Namun nilai-nilai kehidupan dalam pertunjukan wayang 

itu sendiri tetap ada dan dipertahankan.3 

Banyaknya esensi-esensi dari wayang, cerita wayang, maupun pagelaran 

merupakan bagian yang harus kita jaga, pelihara, dan kita jaga bersama-sama 

agar nantinya anak cucu kita dapat mempelajari, mengenali, serta mampu 

memahami wayang dari perjalanan perkembangan wayang. Jenis-jenis wayang 

dan cerita-cerita wayang banyak mengilhami bangsa kita dalam pembelajaran 

pandangan hidup. Ini sangat penting karena kita bangsa Timur yang masih 

menghargai norma-norma yang ada dalam kehidupan.  

                                                             
3
 Observasi pribadi dalam acara pentas seribu bunga di TBS, bulan Desember 2007 
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Masyarakat menjadi sebuah sasaran dan penikmat kesenian wayang. Tak lain 

dan tak bukan masyarakat menjadi sebuah sarana hidup untuk dapat 

melestarikan kesenian wayang. 

 

I.2.3. Wayang pada masyarakat 

Dari segi masyarakat secara umum, coba lebih teliti lagi kita melihat 

sekeliling kita. Berapa banyak para keluarga berbondong-bondong, berkumpul di 

ruang publik, sekedar melihat kereta langsir, sekedar melihat keramaian sore 

hari, sekedar melihat lalu lalang orang jogging, sekedar melihat peristiwa, event, 

aktivitas sehari-hari yang remeh-temeh dan biasa-biasa saja. Agak melebar 

sedikit, mari kita bicara tentang ruang-ruang publik di urban. Ruang publik yang 

dewasa ini sangat populer tentu saja adalah pusat-pusat perbelanjaan. Apakah 

ini berarti masyarakat urban sangat menggemari kegiatan berbelanja? Boleh jadi 

iya, tapi mungkin juga tidak. Masyarakat urban menggemari berkumpul di ruang 

publik, dan sayangnya ruang-ruang publik yang tersedia adalah ruang-ruang 

publik komersial yang sebenarnya adalah ruang privat (atau ruang publik 

terbatas). Lalu, apa yang terjadi di pusat perbelanjaan? Masyarakat melakukan 

rekreasi dan efek sampingnya adalah berbelanja. Begitukah? Menurutku begitu, 

sebab jika yang dilakukan adalah belanja dan bukan rekreasi, maka pusat 

perbelanjaan bernama pasar tradisional akan seramai shopping mall. Apa yang 

kurang mereka dapatkan di pasar tradisional? Tentu saja rekreasi. Masyarakat 

urban adalah masyarakat yang memerlukan kekerapan rekreasi cukup tinggi, 

sebab di sisi lain mereka sudah dipenatkan dengan ritme kerja keras sehari-hari 

lingkungan urban. Selanjutnya, apa bentuk rekreasi masyarakat urban? Yang 

pertama tentu saja belanja, sebab ini dipicu oleh bombardir budaya kapitalisme di 

media cetak dan televisi. Tetapi sebenarnya, rekreasi masyarakat urban bisa 

berupa apa saja. Misalnya, menonton televisi; menonton bioskop; menonton 

konser musik; berolahraga di gymnasium; spa dan terapi di health club; jogging 

pagi di taman kota; naik sepeda keliling kota; nongkrong di jalan bersama 

komunitas-komunitas eksklusif seperti moge, skuter, CB, dll; nonton kereta 

langsir di stasiun; bermain futsal di taman kota; bermain layang-layang; bermain 

skateboard di trotoar kota; wisata kuliner di warung-warung urban; nongkrong di 

warung sego kucing; nonton pertunjukan wayang kulit; nonton sendratari 

ramayana; belajar melukis, menari, mbatik atau karawitan; browsing web di yahu 

(warnet); ngegame di game center; berkunjung ke perpustakaan daerah, 
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museum, kraton, atau pusat-pusat budaya; dan seterusnya. Deretan ini masih 

bisa diperpanjang dengan berbagai aktivitas remeh temeh masyarakat urban. 

Kegiatan-kegiatan seperti itu dapat dipadukan dengan kegiatan yang rekreatif 

namun tetap bermanfaat. 

Masyarakat dalam segi umur dan potensi untuk melestarikan wayang 

dapat dibagi menjadi dua, yaitu kaum muda dan kaum tua.  

Kaum tua, kaum tua sangat identik dengan sifat kemapanan, selama ini dalam 

setiap pertunjukan seni wayang kaum tua sangat berperan sebagai penikmat 

seni wayang. Dalam beberapa pertunjukkan seni wayang yang diadakan di 

Taman Budaya Surakarta, kaum tua mendominasi pengunjung yang datang 

untuk menikmati wayang. Sesuai pengamatan penulis terdapat hampir 80% 

pengunjung adalah kaum tua dan sisanya adalah kaum muda dan anak kecil. Hal 

ini memberikan gambaran bahwa hanyalah kaum tua yang lebih menyukai 

wayang.  

Dengan banyaknya orang tua yang hadir dalam setiap pertunjukan 

wayang maka akan sangat baik dalam proses melanggengkan eksistensi 

kesenian wayang. Namun dengan mengandalkan kaum tua saja sebagai 

pelestari kesenian wayang rasanya akan sangat kurang karena jika kaum tua 

sudah hilang maka siapa lagi yang akan melestarikan wayang, tanpa kita 

mengenalkan wayang kepada kaum yang lebih muda.   

Kaum muda atau remaja, kata yang identik dengan semangat yang 

menggebu-gebu. Dari semangat untuk melakukan hal yang positif maupun hal 

negative. Masa muda atau remaja adalah masa yang sangat rentan, dan masa 

yang labil. Karena pada masa-masa ini jatidiri seseorang sedang dalam sebuah 

proses pencarian. Masa remaja sering dihubung-hubungkan dengan kenakalan 

remaja, seperti seks bebas, perkelahian, obat-obatan terlarang. Namun kita tidak 

boleh hanya memandang remaja dari sisi buruknya saja. Remaja merupakan 

cikal bakal penerus generasi kaum tua yang sudah mulai habis. Hal-hal positif 

yang dilakukan seperti, berkegiatan/berorganisasi baik di sekolah maupun di luar 

sekolah. Kaum muda dari dulu hingga saat ini memiliki kegemaran dan sifat yang 

hamper sama antara lain: “ngumpul-ngumpul”, atau dalam istilah anak muda 

“nongkrong atau kongkow-kongkow”. Baik berkumpul dalam hal positif maupun 

negative. Hampir setiap hari kaum muda mengadakan kegiatan berkumpul 

seperti ini,dan kebanyakan dilakukan ditempat-tempat umum, misalnya: “coffee 

Shop”, “wedangan hik”, dan lain sebagainya. Fenomena yang dapat ditemui di 
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Surakarta, seperti: di teater arena ISI Surakarta yang dimaksudkan bukan 

sebagai tempat ”nongkrong”, sangat ramai sekali pada malam hari apalagi 

malam minggu, karena adanya para kawula muda yang ”nongkrong”. Rutinitas 

seperti itu hanya sia-sia saja apabila tanpa sebuah output yang positif. 

Dan kaum muda, merupakan cikal bakal penerus kebudayaan yang kita 

miliki sebagai bangsa yang besar dan berbudaya luhur. Namun saat ini yang kita 

temui, kecenderungan minat kaum muda untuk meneruskan dan melestarikan 

kebudayaan khususnya wayang, sangatlah kurang. Untuk melihat dan 

mendengarkan cerita wayang saja mereka masih kurang berminat. Bukan 

sebuah kesalahan memang, namun pada hakikatnya kaum muda sebagai 

penerus kebudayaan bangsa hendaklah harus dapat menjadi objek yang dapat 

melestarikan kebudayaan bangsa ini khususnya kesenian wayang. Sifat kaum 

muda yang dinamis, cenderung menyukai pertunjukan-pertunjukan yang bersifat 

baru ”up to date”, yang sering kita sebut dengan pertunjukan yang bersifat 

kontemporer maupun modern. Selain itu kaum muda cenderung lebih berminat 

terhadap kesenian ataupun pertunjukan-pertunjukan yang berakar dari budaya 

barat, misal konser musik pertunjukan teater dan lain sebagainya. Dan juga 

mereka lebih berminat, dan menyukai cerita-cerita film-film khususnya barat yang 

bersifat modern, yang pada dasarnya berbeda dengan kebudayaan bangsa kita 

yang menganut aliran timur. 4 

Cerita maupun pertunjukan wayang sendiri mengandung budaya yang 

sangat tinggi, baik mengenai falsafah, tuntunan hidup selain daripada 

tontonannya sendiri yang menarik. Sedangkan kesenian wayang sendiri pada 

saat ini peminatnya kebanyakan dari luar negeri, mereka terkagum-kagum akan 

seni wayang. Ketakutan dan keresahan akan pudarnya atau punahnya kesenian 

wayang dari tanah kita sudah dirasakan sejak dahulu. Seperti kasus kitab 

sanskerta yang konon katanya sudah berada di Belanda, tidak mungkin tidak 

nantinya anak cucu bangsa kita harus belajar keluar negeri hanya untuk belajar 

berkesenian wayang yang sesungguhnya adalah kesenian luhur yang kita miliki.5 

Fenomena yang terjadi seperti adanya perkembangan wayang baru 

seperti wayang pancasila, kaum muda lebih menikmati dan memahami cerita 

                                                             
4 observasi quisioner yang dilakukan kepada 200 responden anak SMA di Solo dan Sukoharjo, 
Maret 2008 
5 wawancara pribadi dengan Bp. Aji Negoro, dosen karawitan ISI oktober 2007 bulan Oktober s/d 
Desember 2007 Dan  observasi pribadi dalam acara pagelaran wayang tiap malam jum’at kliwon 
di pendapa TBS, 
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yang disampaikan dengan model pertunjukan wayang kontemporer. Hal ini 

menjadi sebuah potensi dimana dengan adanya perkembangan wayang baru 

menjadi sebuah jembatan kaum muda untuk mengenal dunia wayang secara 

lebih dalam, dan pada muaranya kesenian wayang akan bertahan dan tetap 

eksis.  

 

 

 

 

I.2.4. Wayang di Kota Solo 

Solo atau Surakarta merupakan kota tua yang memiliki nilai budaya yang 

tinggi. Kota solo diakui oleh UNESCO sebagai salah satu kota warisan budaya 

dunia (the world heritage city). 

 Seni pewayangan khususnya wayang kulit, berkembang pesat di dua kota 

yaitu yogyakarta dan Surakarta (Solo) yang mana merupakan pecahan dari 

kerajaan Mataram Islam. Adanya pembagian wilayah tersebut membuat 

kesenian wayang berkembang di dua wilayah ini. Dalam buku ”kelir tanpa batas” 

karya Umar Kayam, dijelaskan bahwa wayang di Surakarta dan sekitarnya 

sangat berkembang dan banyak sekali dalang yang dilahirkan di kota ini. Dari 

segi gaya pementasan Surakarta memiliki gaya tersendiri dalam pementasannya. 

Gaya pementasan Wayang di Tanah Jawa di bagi menjadi 3 yaitu Gaya 

Yogyakarta, Gaya Surakarta dan Gaya Jawa Timuran. 

Wayang bagi kota solo merupakan salah satu ikon kebudayaan yang ada. 

Solo memiliki gaya pakem wayang tersendiri. Selain itu asal mula wayang wong 

pun berasal dari kasunanan surakarta, dengan masuknya kebudayaan asing dan 

selanjutnya di akulturasikan dan kemudian terciptalah wayang wong yang 

terpengaruh tonil. Sebagai kota warisan budaya dunia hendaklah kota solo 

memiliki sebuah sarana ataupun ikon budaya yang dapat ditonjolkan sebagai 

upaya mendukung Solo sabagai salahsatu ”the world heritage city”.  

Solo adalah kota warisan dunia, dan di dalamnya selama beratus-ratus 

tahun diwariskan pula mahakarya seni dunia bernama wayang.Tidak bisa tidak, 

Wayang dan Solo adalah sejoli dan saling identik. Wayang dan Solo, karena 

sudah diakui UNESCO sebagai pusaka dunia, perlu ditegaskan lagi untuk saling 

mendefinisi dan mengikoni. Ya, wayang hendaknya menjadi ikon kota Solo: Seni 

pusaka dunia di dalam kota pusaka dunia. Lebih lanjut lagi, setelah mendarah 
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daging dengan kota Solo, wayang hendaknya juga mendarah daging dengan 

warga kota Solo. Wayang hendaknya menjadi kebanggaan warga kotanya. 

Selain itu karena wayang sendiri semakin lama semakin kurang peminatnya, 

maka wayang sebagai kesenian asli Indonesia yang berkembang di kota Solo, 

diangkat sebagai bahasan dalam desain nantinya. 

Upaya untuk memperkenalkan wayang sejalan dengan pengenalan kota 

Solo sebagai kota Budaya. Dengan adanya Arena Kaum Muda Pecinta Wayang 

di Solo, maka akan muncul opini bahwa Solo benar-benar merupakan kota 

Budaya. 

Berangkat dari berbagai latarbelakang yang sudah diungkapkan, baik dari 

segi kegiatan masyarakat urban yang seperti itu, keresahan pelaku seni 

(khususnya seni pewayangan); dari latar belakang kompleknya kandungan 

budaya dan norma seni wayang sendiri, dari wayang sendiri yang pada tanggal 7 

november 2003 telah dinobatkan oleh UNESCO sebagai hasil budaya yang 

luhur; kurang minatnya masyarakat (anak-anak dan kaum muda) akan kesenian 

wayang; serta berangkat dari fenomena-fenomena yang ada yaitu kegemaran 

masyarakat untuk berkumpul “nongkrong” untuk mencari hiburan. Muncul sebuah 

ide gagasan untuk memberikan sebuah alternative wadah berkumpul atau 

“nongkrong” yang bersifat rekreatif dan menghibur untuk masyarakat dan 

bermanfaat. Solo menjadi alternative kota yang dipakai untuk menempatkan 

desain ini dikarenakan kota solo merupakan salahsatu kota budaya di Indonesia. 

Selain itu kota solo dinobatkan menjadi “the world heritage cities” oleh UNESCO. 

Tujuan mewadahi kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mengenalkan kembali 

wayang kepada masyarakat agar minat masyarakat terhadap kesenian wayang 

yang selama ini telah pudar kembali muncul, dan pada akhirnya wayang tetap 

akan lestari sebagai kebudayaan yang adiluhung. Dengan bentuk taman yang 

merupakan public space atau plaza, kedepannya diharapkan mampu 

memberikan alternative ruang bersama, dengan memperhatikan aspek-aspek 

dalam pembentukan suasana yang dinamis, selain sebagai alternative tempat 

berkumpul dan berekesenian wayang. Dan dengan kemasan tampilan 

kontemporer yang kreatif mampu untuk mencapai segala tujuan yang 

melatarbelakanginya. 

 

I.3. Permasalahan Dan Persoalan 

I.3.1. Permasalahan 
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Bagaimana merencanakan dan merancang sebuah bangunan dan ruang 

bersama yang dimaksudkan untuk, pengenalan pertunjukan dan pembelajaran 

wayang yang diperuntukkan kepada kaum muda khususnya dan masyarakat 

pada umumnya sebagai sarana rekreasi edukatif bagi masyarakat dan sebagai 

ikon kota solo sebagi kota budaya, serta sebagai sarana untuk melestarikan 

kesenian wayang.  

 

 

 

I.3.2. Persoalan 

ñ Bagaimana menyusun konsep perencanaan desain yang memperhatikan 

aspek rekreatif dan pelestarian kebudayaan  

ñ Bagaimana menyusun sistem fasilitas bangunan serta sarana dan 

prasarana penunjang (fasilitas pembelajaran, fasilitas pengenalan, fasilitas 

pertunjukan wayang, dan juga fasilitas area berkumpul masyarakat) sesuai 

dengan potensi dan permasalahan yang ada. 

ñ Bagaimana menentukan pengolahan lokasi, dan tapak/site yang 

sesuai dengan kriteria perencanaan antara lain : tata ruang site, menentukan 

akses masuk dan pencapaian, sistem sirkulasi dan tata letak dalam site 

desain. 

ñ Bagaimana menyusun desain tata letak unit-unit massa fasilitas 

pendukung serta hubungan tiap-tiap kegiatan di dalam desain ini. 

ñ Bagaimana mewujudkan desain tampilan bangunan, dengan 

kriteria besaran massa bangunan, kondisi lingkungan, orientasi bangunan, 

filosofi, desain fisik bangunan yang sesuai untuk konsep desain. 

 

I.4. Tujuan Dan Sasaran 

II.4.1. Tujuan 

Menyusun konsep perencanaan dan perancangan sebuah Arena Kaum Muda 

Pecinta Wayang di Solo sebagai wadah kegiatan rekreasi masyarakat, 

pertunjukan, pembelajaran dan pengenalan wayang. Dan sekaligus berperan 

sebagai ruang bersama (public space) dengan menerapkan pembentukan 

suasana plasa dalam pendekatan desainnya, dan mampu menjembatani minat 

masyarakat terhadap seni pewayangan. 
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II.4.2. Sasaran 

ñ Menyusun konsep perencanaan desain yang memperhatikan aspek rekreatif 

dan pelestarian kebudayaan  

ñ Menyusun sistem fasilitas bangunan serta sarana dan prasarana penunjang 

(fasilitas pembelajaran, fasilitas pengenalan, fasilitas pertunjukan wayang, dan 

juga fasilitas area berkumpul masyarakat) sesuai dengan potensi dan 

permasalahan yang ada. 

ñ Menentukan pengolahan lokasi, dan tapak/site yang sesuai dengan kriteria 

perencanaan antara lain : tata ruang site, menentukan akses masuk dan 

pencapaian, sistem sirkulasi dan tata letak dalam site desain. 

ñ Menyusun desain tata letak unit-unit massa fasilitas pendukung serta 

hubungan tiap-tiap kegiatan di dalam desain ini. 

ñ Mewujudkan desain tampilan bangunan, dengan kriteria besaran massa 

bangunan, kondisi lingkungan, orientasi bangunan, filosofi, desain fisik 

bangunan yang sesuai untuk konsep desain. 

 

I.5. Batasan Dan Lingkup Pembahasan 

I.5.1. Batasan  

ñ Diasumsikan anggaran untuk pembiayaan proyek terpenuhi 

ñ Pembangunan berdasarkan pendekatan sosial, budaya dan fenomena 

tentang kesenian wayang yang ada saat ini 

 

I.5.2. Lingkup Pembahasan 

ñ Pembahasan didasarkan pada pendekatan disiplin ilmu kearsitekturan untuk 

memperoleh perwujudan fisik bangunan, sedangkan hal-hal diluar disiplin ilmu 

arsitektur seperti fenomena dan filosofi wayang digunakan sebagai bahan 

untuk mendukung deskripsi atau memberi pengarahan terhadap pembahasan 

yang ada. 

ñ Pembahasan mengacu pada sasaran dan sesuai dengan kerangka pikir dan 

metode yang dipergunakan. 

 

I.6. Metode Pembahasan 

 Metode pembahasan yang digunakan dalam penyusunan konsep 

perencanaan dan perancangan Arena Kaum Muda Pecinta Wayang di Solo.ini 

adalah metode observasi dengan cara pengamatan langsung pada beberapa 
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pertunjukan kesenian wayang sebagai permasalahan serta melalui wawancara 

dengan pihak yang terkait yang menjadi objek yang mendukung dalam 

permasalahan. Disamping itu beberapa metode/prosedur perencanaan dan 

perancangan yaitu : 

 

I.6.1. Pengumpulan data 

ñ Study Observasi 

Studi lapangan dengan mengamati fenomena-fenomena yang ada pada anak-

anak muda, mengamati segala bentuk kegiatan wayang, dan pengamatan 

terhadap hal-hal yang menjadi faktor pendukung , agar dapat memperluas 

pembahasan. 

 

ñ Wawancara  

Dengan mewawancarai pihak-pihak yang terkait untuk mendukung kelengkapan 

data yang ada. Dengan melakukan penyebaran quisioner. Berdiskusi dengan 

pelaku seni, khususnya yang berhubungan dengan seni pewayangan. 

 

ñ Study literature 

Mengumpulkan data yang relevan terhadap topik judul yang berkaitan dengan 

Arena Kaum Muda Pecinta Wayang di Solo dan segala fasilitas pendukungnya. 

 

I.6.2. Pendekatan Konsep. 

ñ Analisa 

Tahap-tahapnya meliputi : 

- Identifikasi data  dan permasalahan yang diperoleh 

- Klasifikasi data yang sejenis 

- Penyusunan data secara sistematis 

- Mengkorelasikan data satu sama lain untuk menunjang pembahasan. 

 

ñ Sintesa 

Merumuskan sintesa dari hasil korelasi antar komponen pembahasan dan 

outputnya kemudian digunakan sebagai konsep perencanaan dan perancangan 

Arena Kaum Muda Pecinta Wayang di Solo Pendekatan Konsep 

Merupakan kesimpulan dari proses analisa dan sintesa, dimana kesimpulan ini 

nantinya digunakan untuk mendapatkan Konsep Desain. 
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I.6.3. Konsep Desain 

Menyimpulkan dan merumuskan hasil pendekatan konsep kedalam konsep 

perencanaan dan perancangan yang mampu memecahkan permasalahan dan 

persoalan bangunan Arena Kaum Muda Pecinta Wayang di Solo yang 

direncanakan. 

 

 

 

I.7. Sistematika Pembahasan 

Tahap I 

Mengungkapkan permasalahan dan persoalan dari latar belakang untuk 

mendapatkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, kemudian 

mengklasifikasikan metodelogi dan strategi desain yang digunakan, serta 

sistematika pembahasan. 

Tahap II 

Menguraikan tinjauan pustaka dan kontekstual yang terkait dengan desain yang 

direncanakan. Tinjauan pustaka terdiri dari dua aspek yakni tinjauan teoritik yang 

berisi mengenai teori atau dasar-dasar yang digunakan dalam merancang seperti 

teori terkait “heritage building” dan arsitektur kontemporer, serta tinjauan empiris 

yang meninjau wadah kesenian tradisional (khususnya yang berhubungan 

dengan kesenian wayang) yang ada sebagai studi banding. Sedangkan tinjauan 

kontekstual berisi tinjauan lokasi perencanaan desain serta tinjauan seting 

pelaku dan aktivitasnya dikaitkan dengan pemrograman ruang. Dalam tinjauan 

kontekstual tersebut, dideskripsikan relevansi perencanaan desain di lokasi 

perencanaan. 

Tahap III 

Menguraikan pembahasan mengenai wadah kegiatan pertunjukan, 

pembelajaran, dan pengenalan wayang yang direncanakan beserta 

pendekatannya. 

Tahap IV 

Mengungkapkan fungsi, misi, peranannya sebagai wadah rekreasi edukatif, 

pertunjukan, pembelajaran, dan pengenalan wayang. Analisa pendekatan 

perencanaan dan perancangan, mencakup analisa kegiatan, analisa peruangan, 

analisa pemilihan lokasi, analisa pemilihan tapak, orientasi dan bentuk massa, 
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analisa bentuk dan struktur bangunan untuk mendapatkan konsep dasar 

perencanaan dan perancangan. 

Tahap V 

Merumuskan konsep perencanaan dan perancangan sebagai dasar dalam 

perancangan Arena Kaum Muda Pecinta Wayang di Solo.  
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