
   
   

 
 

1 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Budaya Jawa merupakan salah satu wujud kebudayaan terbesar di 

Indonesia. Budaya Jawa menjadi identitas masyarakat Jawa yang memiliki 

keadiluhungan, keadiluhungan tersebut merujuk pada keraton-keraton Jawa 

yang bersifat kejawen dengan kehidupan masyarakatnya yang masih kental 

dengan tradisi  dan upacara (Lindsay, 1991: 48). Budaya Jawa adiluhung 

dipahami sebagai budaya besar yang berpusat di keraton dan dianggap sebagai 

budaya yang tinggi nilainya dan didukung oleh elit istana. 

Seni Budaya Jawa merupakan salah satu unsur kebudayaan yang  

menjadi satu kesatuan dari budaya Jawa dan menjadi ciri khas pembeda dengan 

budaya lain di Indonesia. Seni menjadi bagian kebudayaan yang memiliki 

peranan penting di dalam kehidupan masyarakat pendukungnya (Sedyawati, 

2012:125). 

Surakarta merupakan kota yang identik sebagai pusat kebudayaan 

Jawa, memiliki dua keraton yaitu Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran 

yang menjadi pusat kebudayaan dengan tetap mempertahankan 

keadiluhungan budaya Jawa. Dua keraton Surakarta tersebut telah 

meninggalkan bangunan yang memiliki nilai sejarah dan  menjadi sebuah 

cagar budaya yang berdiri kokoh diwilayah Surakarta, Cagar budaya sebagai 

aset bangsa yang memiliki nilai sejarah, pengetahuan dan kebudayaan perlu 

dilestarikan agar tetap eksis demi menjaga jatidiri bangsa dan kepentingan 

nasional. Salah satu cagar budaya di Kota Surakarta adalah Taman 

Balekambang Surakarta. 

Taman Balekambang merupakan taman terbuka hijau peninggalan 

KGPAA Mangkunagara VII yang dibangun pada tahun 1921 yang memiliki 

luas 11,5 Hektar. Taman Balekambang dibangun sebagai hadiah untuk kedua 

putrinya tertua yaitu Partini dan Partinah, yang awalnya hanya diperuntukan 

sebagai taman khusus keluarga dan kerabat keraton. Pada masa KGPAA 
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Mangkunegara VIII Taman Balekambang beralih menjadi tempat berwisata 

dan tempat pagelaran seni budaya yang dibuka untuk masyarakat umum. 

Taman Balekambang berada dalam pengelolaan Unit Pelaksanaan 

Teknis (UPT) Kawasan Wisata yang bertanggungjawab penuh dalam 

pengelolaan Taman Balekambang sebagai tempat rekreasi sekaligus tempat 

pagelaran seni budaya Jawa dalam rangka menarik wisatawan sekaligus 

mengembangkan kawasan Taman Balekambang sebagai pusat seni budaya di 

Surakarta. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kawasan Wisata sebagai unit 

pelaksana teknis kawasan Taman Balekambang memiliki peran besar dalam 

upaya-upaya untuk mengembangkan pelestarian budaya di Taman 

Balekambang agar tetap eksis ditengah kemajuan era globalisasi. 

 Taman Balekambang selain menjadi kawasan rekreasi, daerah 

resapan air dan paru-paru kota, sejak dahulu juga  menjadi tempat pagelaran 

seni budaya, dari kesenian ketoprak dengan berbagai bentuk penyajian hingga 

kelompok Aneka  Ria Srimulat telah silih berganti meramaikan taman pada 

masanya, dengan berbagai pemanfaatan di kawasan Taman Balekambang 

tersebut menjadikan Taman Balekambang memiliki daya tarik tersendiri.  

Taman Balekambang yang telah melalui perkembangan zaman, hingga saat 

ini tetap bertahan menjadi tempat pagelaran seni budaya Jawa, sehingga 

penulis tertarik melakukan penelitian denga judul : EKSISTENSI TAMAN 

BALEKAMBANG SURAKARTA DALAM PELESTARIAN SENI 

BUDAYA JAWA. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana alih fungsi Taman Balekambang Surakarta dari tempat 

bersantai keluarga Mangkunegara menjadi tempat rekreasi umum dan 

pertunjukan pagelaran seni budaya Jawa? 

2. Bagiamana upaya UPT Kawasan Wisata dalam pelestarian seni budaya 

Jawa di Taman Balekambang Surakarta? 

3. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan 

pelestarian seni budaya Jawa di Taman Balekambang Surakarta? 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk :  

1. Mengetahui  alih fungsi Taman Balekambang Surakarta dari tempat 

bersantai keluarga Mangkunegaran menjadi tempat rekreasi umum dan 

pagelaran seni budaya Jawa. 

2. Mengetahui upaya UPT Kawasan Wisata dalam pelestarian seni budaya 

Jawa di Taman Balekambang Surakarta. 

3. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelestarian seni budaya 

Jawa di Taman Balekambang Surakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat akademis 

a. Informasi dalam penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam 

menambah pengetahuan dalam bidang budaya terkait pelestarian 

seni budaya. 

b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan pijakan bagi peneliti lainnya 

yang ingin melakukan penelitian yang lebih komprehensif yang 

belum terungkap dalam penelitian ini.  

2. Manfaat  praktis 

Penelitian diharapkan dapat memberikan masukan pada UPT Kawasan 

Wisata Surakarta dan Unit Kawasan Wisata daerah lain dalam 

mengembangkan pelestarian budaya di daerah wisata. 
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