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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Gresik yang dikenal sebagai kota santri merupakan salah satu kota di Jawa 

Timur yang mempunyai hubungan sejarah sangat erat dengan perkembangan Wali 

Songo (wali sembilan), serta dikenal sebagai salah satu wilayah berkembangnya 

pelabuhan sektor industri dimasa lampau. Tidak heran jika banyak terdapat warisan 

kebudayaan dan kesenian yang ada di Kabupaten Gresik dengan keberagamannya 

yang unik dan menarik. Nilai kebudayaa, tradisi, dan kearifan lokal merupakan bagian 

dari pusaka yang dijaga selain bentuk fisik bangunan kuno, kitab kuno, atau benda 

pusaka lainnya. 

Kabupaten Gresik sebagai kota yang mempunyai kekayaan di bidang 

kerajinan dan kesenian contohnya saja seni “Damar Kurung” yang merupakan karya 

seni warisan turun-temurun yang masih bertahan dan dikembangkan sehingga 

berhasil menjadi ciri khas Kabupaten Gresik. Damar Kurung merupakan ikon seni 

rakyat yang menambah kekayaan budaya Indonesia, terutama budaya Kabupaten 

Gresik. Dalam buku Mocopat tertulis bahwa Damar Kurung merupakan ikon kota 

yang tertua di Kota Gresik karena Damar kurung telah ada sejak zaman Pemerintahan 

Sunan Giri, Kolonial Belanda, Jepang, hingga sekarang dan telah berumur ratusan 

tahun. Pada tahun 2002 Gubernur Jawa Timur, Imam Utomo menetapkan damar 

kurung menjadi maskot kota Gresik, hingga akhirnya damar kurung identik menjadi 

ciri khas kota Gresik dan perefleksi budaya, sejarah, dan nilai-nilai kehidupan 

masyarakat Gresik. Namun apresiasi masyarakat terhadap keanekaragaman kesenian 

daerah semakin berkurang. Masyarakat terhanyut oleh kemajuan teknologi yang 

begitu pesat, yang diikuti kekayaan produk – produk berbasis modern. Tak heran 

apabila kekayaan seni dan tradisi perlahan hilang dan terlupakan atau bahkan diakui 

oleh negara lain. Hanya sedikit dari warisan kesenian Indonesia yang dikenal dan 

terselamatkan. 

Daya minat serta ketertarikan terhadap seni lukis tradisional ini semakin 

kurang diminati karena opini masyarakat tentang seni lukis yang terlalu lampau untuk 

digunakan pada masa kini. Kecanggihan teknologi yang setiap hari selalu berkembang 

dengan berbagai jenis tren juga sangat mempengaruhi adanya seni lukis tradisional 

Damar Kurung yang saat ini kurang begitu dipedulikan. Banyak pesaing pelukis 

Damar Kurung yang berlomba-lomba untuk mendeklarasikan karyanya sebagai karya 

otentik, saat ini juga menjadi ancaman yang cukup merugikan pencetus seni lukis 

tradisional pertama kali. Karya seni lukis tradisional pertama kali dan tertua yang ada 

di Kabupaten Gresik dikenalkan oleh Sriwati Masmundari seorang maestro yang 

mengenalkan awal mula adanya damar kurung. 
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Damar Kurung banyak menvisualisasikan tentang kehidupan atau lifestyle 

dari masyarakat Gresik pada umumnya. Namun seiring berjalannya waktu, Sriwati 

Masmundari lebih menonjolkan lukisannya pada tradisi atau kebudayaan masyarakat 

Gresik saat bulan Ramdhan tiba dengan memperkuat warna yang terang dan mencolok 

seperti Biru, Merah, Kuning, Hijau sebagai daya tarik penikmat lukisannya, serta ciri 

khas lukisan asli Sriwati Masmundari yang tidak dapat disamakan oleh seniman 

Damar Kurung lainnya. Damar Kurung merupakan pengembangan dari lukisan kaca 

yang dimodifikasi sebagai karya seni fungsional. Gabungan antara lampion dan 

lukisan kaca selain alat penerangan juga berfungsi sebagai media dakwah yang mana 

bila diperhatikan Bahasa wimba Damar Kurung sarat dengan cerita rakyat dahkwah 

islam yang mencirikan tentang karya seni pesisiran. 

Melihat respon baik dari masyarakat Gresik, Sriwati Masmundari dan 

keluarga mencoba memberik warna baru dengan membuat Lampu Hias Damar 

Kurung. Lampu hias yang dirancang dengan kerangka kayu atau bambu yang 

berfungsi sebagai penghias lampu bertujuan agar daya tarik masyarakat lebih 

meningkat, dengan keuletan serta kegigihan Sriwati Masmundari lampu hias Damar 

Kurung ciptaanya memperoleh penghargaan dari banyak pihak. Salah satunya saat 

digelar Pameran Lukisan Indonesia di Jakarta pada tahun 1991 oleh presiden 

Soeharto. Semenjak itu, Damar Kurung telah menjadi seni lukis kebanggan 

masyarakat Gresik yang mulai dikenalkan oleh anak usia dini dan sekolah dasar agar 

Damar Kurung selalu lestari di setiap generasi. 

Masyarakat Gresik masih banyak belum mampu mengapresiasi Damar 

Kurung secara menyeluruh disegala lapisan, selain itu sepeninggalnya Sriwati 

Masmundari menjadi tugas rumah tersendiri oleh pihak keluarga bagaimana Damar 

Kurung buatan Sriwati Masmundari tetap dapat dilestarikan dan dapat selalu diingat 

oleh masyarakat Gresik. Berbagai upaya dari pekerja kreatif di sekitar Gresik yang 

peduli terhadap seni tradisional ini beberapa kali membuat even yang bertujuan untuk 

selalu mengenalkan kembali dan melestarikan seni lukisan dari Sriwati Masmundari. 

Acara tahunan yang masih berjalan dan konsisten sampai dengan saat ini adalah 

Festival Damar Kurung yang digagas oleh Novan Effendy selaku seseorang yang 

paling berpengaruh dalam pamor Damar Kurung saat ini. Festival ini merupakan 

wujud dari apresiasi masyarakat yang bertujuan untuk menghargai hasil karya dari 

seseorang masterpiece kelahiran Kota Gresik yang selalu dilaksanakan pada saat 

bulan Ramadhan agar berkesinambungan dengan konsep lukisan yang diciptakan. 

Dalam proses pelestarian Damar Kurung Sriwati Masmundari, festival tersebut belum 

dapat dikatakan memberi jalan keluar untuk permasalahan yang terjadi yaitu tentang 

menurunnya daya tarik dan kurangnya kepedulian masyarakat Gresik tentang Damar 

Kurung khususnya rancangan Sriwati Masmundari. 

Kabupaten Gresik sebagai kota seni dan budaya membutuhkan ruang yang 

dapat menfasilitasi kegiatan seni “Damar Kurung” namun tetap bersifat terbuka bagi 

masyarakat luas. Galeri seni merupakan bentuk ruang seni yang aktif mengadakan 
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berbagai kegiatan untuk publik. Ruang publik merupakan unsur penting dalam 

perkotaan sebagai wadah untuk interaksi dan sosialisasi masyarakat. Banyak dijumpai 

seniman di Kabupaten Gresik terutama seniman yang melestarikan “Damar Kurung” 

yang tergabung dalam suatu komunitas seni. Jadi, pada dasarnya kesenian damar 

kurung merupakan seni yang diaplikasikan dalam bentuk lampion/lentera yang 

menceritakan kehidupan masayarakat yang dikemas dengan cara sederhana dan 

mempunyai makna sendiri, terutama pada kalangan masyarakat kabupaten Gresik. 

Namun, untuk perkembangan zaman sekarang Kesenian Damar Kurung di aplikasikan 

dalam bentuk lain seperti tari, teatrikan dan fashion show. 

Dengan banyaknya komunitas dan seniman yangada, tentu jenis aliran seni 

nya pun akan berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Dari sekian banyaknya 

komunitas dan seniman tidak sedikit mereka yang tidak mempunyai tempat untuk 

menyalurkan bakat dan kreativitasnya. Maka dari itu, muncullah ide dari perancang 

untuk membuat Pusat Wisata Seni “Damar Kurung” sebagai Ruang Publik yang 

Inklusif yang dapat memfasilitasi kegiatan seni di Kabupaten Gresik yang dapat 

memfasilitasi kegiatan para komunitas seni dan seniman yang ada untuk lebih 

dikembangkan. Fasilitas publik ini diharapkan dapat lebih melestarikan kesenian yang 

ada di Gresik dan menjadi sarana berkumpul para pecinta seni di Kabupaten Gresik. 

 

1.2 Masalah Perancangan 

Dari pemaparan latar belakang diatas, maka masalah yang dapat diidentifikasi 

adalah : 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

1. Seni “Damar Kurung” yang merupakan karya seni warisan turun-

temurun yang masih bertahan dan dikembangkan sehingga berhasil 

menjadi ciri khas Kabupaten Gresik. 

2. Kabupaten Gresik sebagai kota seni dan budaya membutuhkan ruang 

yang dapat menfasilitasi kegiatan seni “Damar Kurung” namun tetap 

bersifat terbuka bagi masyarakat luas. 

3. Dari sekian banyaknya komunitas dan seniman tidak sedikit mereka 

yang tidak mempunyai tempat untuk menyalurkan bakat dan 

kreativitasnya. 
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1.2.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana menjadikan pusat wisata seni “damar kurung” sebagai 

landmart di Kabupaten Gresik? 

2. Bagaimana merancang pusat wisata seni “damar kurung” sebagai 

ruang publik yang edukatif dan kreatif bagi seniman yang bersifat 

terbuka bagi masyarakat luas serta wisatawan sehingga menjadi daya 

tarik tersendiri? 

3. Bagaimana memfasilitasi sarana untuk mewadahi aktivitas dari 

banyaknya komunitas dan seniman seperti sarana berkumpul? 

 

1.3 Tujuan dan Sasaran 

1. Menciptakan wadah / tempat berekspresi untuk para seniman yang ada di 

Kabupaten Gresik. 

2. Mengembangkan seni “damar kurung” yang dikemas menjadi ruang publik 

yang inklusif sehingga dapat menarik warga Gresik maupun wisatawan. 

3. Merencanakan dan mengembangkan fasilitas-fasilitas yang dapat 

menunjang aktivitas komunitas dan seniman seni “damar kurung”. 

4. Sasaran perancangan ini untuk publik baik bagi komunitas/seniman seni 

yang bersifat terbuka bagi pelajar, budayawan, serta masyarakat umum yang 

ingin mengetahui kesenian damar kurung yang bertujuan untuk pelestarian 

seni “Damar Kurung”. 

 

1.4 Batasan 

1. Seni “Damar Kurung” yang menjadi fokus Utama. 

2. Klasifikasi pusat wisata seni “Damar Kurung” sebagai ruang publik yang 

bersifat inklusif . 

3. Tempat edukasi serta pelatihan seni kerajinan Damar Kurung. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan laporan perancangan Arsitektur 7 maka akan dibuat beberapa 

susunan penulisan dalam bab-bab sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang kajian latar belakang perancangan Pusat Wisata Seni 

Damar Kurung Di Kabupaten Gresik, identifikasi masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan sasaran, batasan, sistematika penulisan, dan kerangka fikir 

perancangan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi pembahasan secara umum dan khusus yang bersumber dari 

literature mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pasar hewan, aspek legal, 

studi banding objek. 

BAB III METODE PEMBAHASAN 

Berisi tentang metode alur pemikiran dan penjelasan dari alur pemikiran 

dalam mendesain pusat wisata seni damar kurung. 

BAB IV ANALISA PERANCANGAN 

Berisi tentang penetapan karakter objek, karakter pelaku, dan karakter 

lokasi, analisa ekternal, dan analisa internal. 

BAB V KONSEPSUALISASI DAN TRANSFORMASI 

Berisi tentang pembahasan konsep dasar, konsep penataan tapak, konsep 

bangunan, dan transformasi konsep. 

BAB VI DRAF HASIL RANCANGAN 

Berisi tentang hasil rancangan 3D dan kesimpulan dari seluruh proses 

perancangan serta rekomendasi desain yang dilakukan. 
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( Sengaja Dikosongkan ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


