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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Judul (Proyek)  

Taman Remaja Surabaya mulai ditinggal oleh peminatnya 

karena wahana yang disuguhkan sudah kuno dan kalah dengan 

tempat wahan bermain yang baru. Kondisi bangunannya pun juga 

terkesan terbengkalai dan tidak terurus. Pengujung tempat ini 

setiap harinya tidak seramai dulu, sekalipun ramai itupun saat ada 

konser musik atau pentas seni. Saat tempat ini ramai oleh 

pengunjung, ada beberapa masalah yang muncul, antara lain tidak 

ada pembeda antara jalur sirkulasi pejalan kaki dan sirkulasi 

kendaraan, serta kekurangan lahan parkir sehingga memakai 

sebagian ruas jalan sebagai tempat parkir. 

Anggota Komisi C DPRD Vinsensius mengatakan, “informasi 

yang ia terima, TRS bakal diintegrasikan dengan THR sebagai lokasi 

pentas kesenian, budaya, dan pusat UMKM” (Surya.co.id). Tetapi 

seiring perkembangan zaman serta tuntutan remaja sekarang yang 

cenderung memilih sesuatu yang lebih modern menjadikan 

budaya lokal tersebut menjadi sesuatu yang kuno, sedangkan 

remaja merupakan generasi penerus untuk mempertahankan 

budaya lokal tersebut. Untuk itu perlunya me-redesain Taman 

Remaja Surabaya agar dapat menjadi wadah bagi masyarakat 

khususnya remaja untuk ikut terlibat dalam mempertahankan serta 

mengembangkan budaya lokal. 
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Gambar 2.1  

Grafik kunjungan Taman Remaja Surabaya Tahun 2016 

 
Sumber: RPJMD Kota Surabaya tahun 2016 

Gambar 2.2 

Wahana di Taman Remaja Surabaya 

 
Sumber: Foto Pribadi 
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Gambar 2.3 

Bangunan di Taman Remaja Surabaya 

 
Sumber: Foto Pribadi 

Taman Remaja Surabaya saat ini masih terkesan kurang 

terawat dan kurang berkembang. Tampilannya juga sudah kuno 

dan tidak layak, padahal Taman Remaja Surabaya yang terletak 

di jalan Kusuma Bangsa yang merupakan koridor skala besar 

dengan konsep modern.  
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Gambar 2.4  

Permasalan Penggunaan Lahan UP Dharmawangsa 

 
Sumber: RPJMD Kota Surabaya tahun 2016 

Tabel 2.1 

 Sistem Pusat Pelayanan dan Arahan Pengembangan UP VI 

Tunjungan 

 
Sumber: RDTR Kota Surabaya tahun 2016 

Taman Remaja Surabaya yang sekarang digunakan sebagai 

tempat bermain sebenarnya tidak cocok dengan peruntukan lahan 

untuk tempat tersebut yaitu sebagai fasilitas umum dalam bidang 

sosial budaya.  
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Gambar 2.5  

Pola Ruang UP Dharmawangsa 

 
Sumber: RDTR Kota Surabaya tahun 2016–2021 

Dari penjelasan tersebut, redesain perlu dilakukan agar 

Taman Remaja Surabaya menjadi fungsi yang seharusnya dan 

dapat dipertahankan untuk jangka waktu yang lama. 

2.2 Studi Pustaka 

2.2.1 Redesain 

Redesain berasal dari kata redesign yang terdiri dari 2 

(dua) kata, yaitu re- dan design. Dalam bahasa inggrin, kata re- 

berarti pengulangan atau melakukan kembali, sehingga redesign 

dapat diartikan mendesain ulang atau mendesain kembali.  

Dalam arsitektur, redesain identik dengan membangun 

kembali karya arsitektur yang dirasakan kurang tepat guna. (Heinz 

Frick dan Bambang Suskiyatno,2007), mengartikan kata redesain 
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atau membangun kembali dengan membongkar secara seksama 

atau memperbaikai kesalahan dalam pembangunan. Membangun 

kembali juga berarti menggunakan kembali gedung yang sudah 

ada tetapi dimanfaatkan dengan fungsi yang berbeda.   

Redesain juga dapat dilakukan dengan mengubah, 

mengurangi, ataupun menambahkan unsur pada suatu bangunan. 

Redesain perlu direncanakan secara matang, sehingga 

mendapatkan hasil yang efisien, efektif, serta dapat menjawab 

masalah yang ada bangunan tersebut. 

Redesain yang dilakukan dengan penambahan unsur baru pada 

bangunan harus diperhitungkan interaksi antar bangunan yang 

lama dengan bangunan yang baru. (Dibner,1985), menjelaskan 

beberapa hal perlu diperhatikan dalam merancang bangunan 

tambahan, yaitu: 

 Ukuran dan bentuk 

Ukuran dan bentuk bangunan yang ada tidak harus tetap sama 

ketika penambahan baru dirancang. Namun, desain 

penambahan harus dilihat sebagai satu unit dengan 

keseluruhan bangunan. 

 Lahan 

Kebanyakan bangunan ditambahkan secara horizontal 

daripada vertical. Oleh sebab itu, ukuran lahan yang memadai 

menjadi sangat penting. 
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 Struktur 

Sebelum desain structural dari bangunan baru dimulai, system 

struktur bangunan yang ada harus ditinjau kecukupannya 

untuk menangani efek dari penambahan baru. Jika 

penambahan baru berdekatan dengan pijakan yang ada dan 

dinding pondasi, harus dirancang dan dibangun sangat hati-

hati untuk menghindari mengganggu stabilitas bangunan yang 

ada.  

 Sistem Mekanikal dan Elektrikal 

Sistem mekanikal dan elektrikal dalam sebuah bangunan 

umumnya telah dirancang sesuai dengan kebutuhan dari 

bangunan tersebut. Dengan adanya penambahan baru pada 

bangunan tentunya tentunya membutuhkan system mekanikal 

dan elektrikal baru yang dapat menjawab kebutuhan baru, baik 

yang berasal dari bangunan lama dan bagian tambahan dari 

bangunan.  

2.2.2 Budaya 

Pengertian Budaya Menurut beberapa sumber: 

(Melville J. Herskovits dan Bronislaw 

Malinowski,1997) mengemukakan bahwa segala sesuatu yang 

terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang 

dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Istilah untuk pendapat itu 

adalah Cultural-Determinism. 
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(Herskovits,1948) memandang kebudayaan sebagai 

sesuatu yang turun temurun dari satu generasi ke generasi yang 

lain, yang kemudian disebut sebagai superorganic. 

(Andreas Eppink,1996) kebudayaan mengandung 

keseluruhan pengertian nilai sosial,norma sosial, ilmu 

pengetahuan serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, 

dan lain-lain, tambahan lagi segala pernyataan intelektual, dan 

artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. 

(Edward Burnett Tylor,1871), kebudayaan merupakan 

keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung 

pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, 

dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai 

anggota masyarakat. 

(Selo Soemardjan dan Soelaiman 

Soemardi,2012) kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan 

cipta masyarakat. 

Ada beberapa pendapat ahli yang mengemukakan 

mengenai komponen atau unsur kebudayaan, antara lain sebagai 

berikut: 

(Melville J. Herskovits,1948) menyebutkan kebudayaan 

memiliki 4 unsur pokok, yaitu: 

 Alat-alat teknologi 

 Sistem ekonomi 

 Keluarga 
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 Kekuasaan politik 

(C. Kluckhohn,1953) mengemukakan ada 7 unsur kebudayaan 

secara universal (universal categories of culture) yaitu: 

 Bahasa 

 Sistem pengetahuan 

 Sistem tekhnologi, dan peralatan 

 Sistem kesenian 

 Sistem mata pencarian hidup 

 Sistem religi 

 Sistem kekerabatan, dan organisasi kemasyarakatan 

2.2.3 Kesenian Tradisional 

Seni tradisional adalah bentuk seni yang berpedoman 

pada suatu aturan atau kaidah secara turun temurun.Seni 

tradisional juga merupakan unsur kesenian yang menjadi bagian 

hidup masyarakat dalam suatu suku bangsa tertentu. Seni 

tradisional yang ada di suatu daerah berbeda dengan yang ada di 

daerah lain, meski pun tidak menutup kemungkinan adanya seni 

tradisional yang mirip antara dua daerah yang berdekatan. 

Seni tradisional terdiri dari : 

a. Seni Primitif, yaitu seni yang lahir dari bentuk kebudayaan 

yang paling awal dan belum mendapat pengaruh dari luar. 

b. Seni klasik, yaitu seni yang telah mengalami perkembangan 

dan penyempurnaan karena adanya pengaruh dari luar. 
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Ciri-ciri seni tradisional :  

 Penciptaannya selalu berdasarkan pada filosofi sebuah 

aktivitas dalam suatu budaya, bisa berupa aktivitas religius 

maupun seremonial/istanasentris. 

 Terikat dengan pakem-pakem tertentu. 

Berikut macam-macam seni tradsional Surabaya, antara lain:  

 Ludruk 

 Gending Jula-Juli Suroboyo 

 Kentrung 

 Okol 

 Seni Ujung 

 Besutan 

 Tari Remo 

 Tari Lenggang Suroboyo 

 Tari Hadrah Jidor 

 Upacara Loro Pangkon  

2.2.4 Ludruk 

Ludruk merupakan suatu kesenian drama tradisional yang 

diperagakan oleh sebuah grup kesenian yang di gelarkan disebuah 

panggung dengan mengambil cerita tentang kehidupan rakyat 

sehari-hari, cerita perjuangan dan lain sebagainya yang diselingi 

dengan tarian, lawakan, kidungan dan diiringi dengan gamelan 

sebagai musik.  

Asal kata ludruk sampai belum ada kesimpulan yang pasti 

karena banyaknya versi yang menjelaskan asal mula kata ludruk 
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tersebut. Secara etimologis, kata ludruk berasal dari kata molo-

molo dan gedrak-gedruk. Molo-molo berarti mulutnya penuh 

dengan tembakau sugi yang hendak dimuntahkan dan keluarlah 

kata-kata yang membawakan kidung, dan dialog. Sedangkan 

gedrak-gedruk berarti kakinya menghentak-hentak pada saat 

menari di pentas.  

Pendapat lain mengatakan bahwa ludruk berasal dari kata-

kata gela-gelo dan gedrak-gedruk. Gela-gelo berarti menggeleng-

nggelengkan kepala pada saat menari, dan gedrak-gedruk berarti 

menghentakkan kaki di pentas pada saat menari. Apabila 

disesuaikan, kedua pendapat tersebut memiliki pengertian yang 

sama, yaitu verbalisasi kata-kata dan visualisasi gerak. Dengan 

kata lain, terdapat unsur nyanyian (kidung) dan unsur tari atau 

unsur bahasa dan gerak. Unsur bahasa atau verbal dalam ludruk 

terdiri atas dua macam bentuk verbal, yaitu nyanyian (kidungan) 

dan dialog (narasi). Sedangkan unsur gerak dapat berupa tarian 

pada saat mengidung dan akting pada saat memainkan peran di 

pentas. 

Menurut Cak Lupus kata ludruk berasal dari bahasa 

belanda yaitu “Loedruck” yang berarti sebuah tontonan. Menurut 

versi lain kata ludruk merupakan serapan dari bahasa belanda 

yaitu “leuk en druk” yang mempunyai arti bersenang-senang 

sambil menonton pertunjukan. 

Secara historis perkembangan ludruk bermula dari 

kesenian bandhan. Kesenian bandhan ini mempertunjukkan 

sejenis pameran kekuatan dan kekebalan yang bersifat magis 
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dengan menitikberatkan pada kekuatan batin. Kemudian 

berkembang menjadi kesenian lerok yang dipelopori oleh Pak 

Santik dari Jombang. Kata lerok yang diambil dari kata lira, yaitu 

alat musik yang berbentuk seperti kecapi (cimplung siter) yang 

dipetik sambil bersenandung mengungkapkan isi hati.  

Pada saat itu, Pak Santik menghias dirinya dengan cara 

mencoret-coret mukanya, memakai ikat kepala, bertelanjang dada, 

mengenakan celana berwama hitam, dan mengenakan selendang 

sebagai sampur. Dalam pementasan kesenian lerok itu Pak Santik 

memanfaatkan suara-suara dari mulutnya sebagai iringan musik. 

Lambat laun pementasan lerok memanfaatkan gendhang yang 

digunakan sebagai cimplung (semacam ketipung) dan jidhor 

(tambur besar). 

Kemudian, terjadi penambahan pemain, menjadi tiga 

orang dan timbullah nama baru, yaitu kesenian besutan. Nama ini 

diambil dari nama tokoh pemeran utama, yaitu Pak Besut. Pemain 

lainnya bernama Asmonah (isteri Besut) dan Paman Jamino. 

Besut juga berasal dari bahasa jawa yaitu mbesut yang berarti 

membersihkan yang kotor atau menghaluskan atau mengulas. 

Adapun yang dibersihkan, dihaluskan, dan diulas adalah isi 

pertunjukan. Mulai dari bentuk yang sangat sederhana, 

ditingkatkan agar lebih baik, sehingga maknanya yang tersirat 

dapat diulas oleh penonton. Besut juga merupakan akronim dari 

mbeto maksud (membawa maksud). Maksud yang dibawa adalah 

isi pertunjukan, yaitu yang terkandung dalam kidungan, busana, 

dialog, maupun cerita. 
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Bentuk kesenian besutan berubah lagi menjadi kesenian 

ludruk yang berbentuk sandiwara dengan tokoh yang semakin 

bertambah jumlahnya. Bentuk ini tetap mempertahankan ciri khas 

ludruk seperti tarian ngremo, kidungan, dagelan, dan cerita 

(lakon). Kesenian ludruk mengalami dua era yaitu era tobongan 

dimana pemain ludruk berpindah-pindah dari satu desa ke desa 

lain untuk “ngamen” dengan waktu yang tidak pasti tergantung 

antusias penduduk setempat, jumlah pemain kurang lebih 40 

orang. Selanjutnya era teropan (ditanggap) dimana para pemain 

ludruk dipanggil untuk menghibur pada waktu ada hajatan, jumlah 

pemain kurang lebih 70 orang (termasuk penari dan penabuh 

gamelan) 

Ludruk merupakan pertunjukan kesenian yang fungsi 

utamanya adalah sebagai media hiburan masyarakat. Selain itu 

ludruk juga berfungsi sebagai pengungkapan suasana kehidupan 

masyarakat. Di samping itu, kesenian ini juga sering dimanfaatkan 

sebagai penyaluran kritik sosial terhadap situasi pemerintahan dan 

juga persoalan masyarakat yang terjadi. 

Kesenian ludruk diduga merupakan budaya rakyat yang 

lahir untuk “memberontak” model kesenian keraton dan istana 

semacam wayang dan ketoprak yang ceritanya terlalu elit dan tak 

menyentuh rakyat. Cerita-cerita ludruk umumnya mengangkat 

masalah kehidupan orang kecil sehari-hari dengan penggunaan 

bahasa yang lebih merakyat atau sederajat dan terkesan “kasar” 

tanpa unggah-ungguh (bahasa ngetannan) bila dibandingkan 

dengan bahasa yang digunakan dalam pewayangan ataupun 
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ketoprak. Pada jaman revolusi, ludruk bukan hanya berfungsi 

sebagai sarana hiburan saja melainkan juga sarana komunikasi 

antara pejuang bawah tanah dengan rakyat yang menyaksikannya. 

Pada zaman Jepang kesenian ludruk berfungsi sebagai 

media kritik terhadap pemerintah. Ini tampak terutama dalam 

ludruk Cak Durasim yang terkenal dengan parikan “Pagupon 

omahe dara, melok Nippon tambah sengsara”. Dengan parikan 

serupa itu Cak Durasim ternyata berhasil membangkitkan rasa 

tidak senang rakyat terhadap Jepang. Cak Durasim akhirnya 

ditangkap dan meninggal dalam tahanan Jepang 

Ludruk sebagai drama tradisional memiliki ciri khas, antara lain: 

a. Pertunjukan ludruk tidak menggunakan naskah. 

Kekuatan ludruk berada pada improvisasi setiap lakon atau 

pemain. 

b. Terdapat pemeran wanita yang diperankan oleh laki-

laki. 

c. Terdapat lantunan kidungan jula-juli, baik pada tari 

remo, tari bedayan, dagelan, dan cerita. 

d. Iringan musik berupa gamelan berlaras slendro atau 

pelog. 

e. Pertunjukan dibuka dengan Tari Ngremo. 

f. Terdapat adegan Bedayan. 

g. Terdapat sajian/adegan lawak/dagelan. 
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h. Terdapat selingan parodi. 

i. Cerita luduk diambil dari cerita keseharian rakyat, cerita 

sejarah, dan merupakan ekspresi kehidupan sehari-hari. 

j. Busana menyesuaikan cerita yang akan dipentaskan. 

k. Bahasa disesuaikan dengan lakon yang dipentaskan, 

dapat berupa bahasa Jawa (ngetanan), madura, dan 

indonesia. 

Struktur pementasan kesenian ludruk adalah sebagai berikut: 

a. Pembukaan, diisi dengan atraksi Tari Remo pria 

maupun wanita. Penari Remo biasanya melantunkan 

kidungan Jula-juli. 

b. Selanjutnya Tarian Bedayan, berupa tampilan beberapa 

parodi dengan berjoget ringan sambil melantunkan 

kidungan jula-juli. 

c. Kemudian atraksi dagelan berupa tampilan seorang 

pelawak yang melantunkan satu kidungan jula-juli disusul 

oleh beberapa pelawak lain. Mereka kemudian berdialog 

dengan materi humor yang lucu. 

d. Penyajian lakon atau cerita. Bagian ini merupakan inti 

dari pementasan. Biasanya dibagi beberapa babak dan 

setiap babak dibagi lagi menjadi beberapa adegan. Di sela-

sela bagian ini biasanya diisi selingan dengan melantunkan 

satu kidungan jula-juli 
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Pernak – pernik ludruk adalah sebagai berikut: 

 a. Tari Remo 

Tari remo merupakan seni tari yang digunakan 

sebagai pembuka dalam pertunjukan ludruk. Namun 

seiring berjalannya waktu, fungsi dari tari remo pun mulai 

beralih dari pembuka pertunjukan ludruk, menjadi tarian 

penyambutan tamu, khususnya tamu – tamu kenegaraan. 

Selain itu tari remo juga sering ditampilkan dalam festival 

kesenian daerah sebagai upaya untuk melestarikan budaya 

Jawa Timur. Oleh karena itulah kini tari remo tidak hanya 

dibawakan oleh penari pria, namun juga oleh penari 

wanita. Sehingga kini muncul jenis tari remo putri. Dalam 

pertunjukan tari remo putri, umumnya para penari akan 

memakai kostum tari yang berbeda dengan kostum tari 

remo asli yang dibawakan oleh penari pria. 

 b. Tari Bedayan 

Tari Bedayan mengandung makna keterbukaan 

diri dan kesederhanaan. Tari Bedayan merupakan 

penggambaran sifat dan sikap keterbukaan yang 

diungkapkan melalui kesederhanaan dan lugas. 

 c. Gamelan 

Gamelan digunakan untuk mengiringi tari remo, 

tari bedayan dan kidungan. Gamelan ini menggunaka 

gamelan berlaras slendro atau pelog. Perangkat gamelan 
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tersebut terdiri dari bonang, saron, gambang, gender, 

slentem, siter, seruling, ketuk, kenong, kempul dan gong. 

d. Panggung 

Panggung Ludruk biasanya berbentuk panggung 

bingkai karena penonton menyaksikan aksi aktor dalam 

lakon melalui sebuah bingkai. Panggung ini terdiri dari 4-

5 bingkai yang massing-masing bingkai dipasang layar 

panorama. Layar panorama dan berbagai macam perabot 

diseting sedemikian rupa sesuai dengan latar cerita. 

 e. Pakaian dan kostum 

Pakaian atau kostum yang digunakan disesuaiakan 

dengan peran yang dimainkan. Pakain ini biasanya 

disediakan oleh manajemen ludruk, akan tetapi tidak 

jarang para pemain atau aktor membawa pakaiannya 

sendiri karena dianggap lebih pas dan nyaman ketika 

berakting. 

2.2.4 Kontemporer 

 Seni Kontemporer 

Seni Kontemporer adalah perkembangan seni yang 

terpengaruh dampak modernisasi dan digunakan sebagai istilah 

umum sejak istilah Contemporary Art berkembang di Barat 

sebagai produk seni yang dibuat sejak Perang Dunia II. Istilah ini 

berkembang di Indonesia seiring makin beragamnya teknik dan 

medium yang digunakan untuk memproduksi suatu karya seni, 

juga karena telah terjadi suatu percampuran antara praktik dari 
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disiplin yang berbeda, pilihan artistik, dan pilihan presentasi karya 

yang tidak terikat batas-batas ruang dan waktu. 

Tafsiran lain mengenai praktik seni kontemporer di Indonesia: 

- Dihilangkannya sekat antara berbagai kecenderungan artistik, 

ditandai dengan meleburnya batas-batas antara seni rupa, 

teater, tari, dan musik. 

- Intervensi disiplin ilmu sains dan sosial, terutama yang 

dicetuskan sebagai pengetahuan populer atau memanfaatkan 

teknologi mutakhir. 

Istilah ini dianggap bisa menyertai sebutan seni visual, musik, tari, 

dan teater. Meskipun di Barat, istilah Contemporary Art jamak 

digunakan untuk menyebut praktik seni visual sesuai kebutuhan 

kegiatan museum maupun lembaga pencetus nilai seperti galeri 

seni dan balai lelang. 

 Arsitektur Kontemporer 

Gaya kontemporer mulai berkembang sekitar awal 1920-an 

yang dimotori oleh sekumpulan arsitektur Bauhaus School of 

Design di Jerman. Mereka merespon kemajuan teknologi dan 

perubahan sosial masyarakat akibat perang dunia. Gaya 

kontemporer dalam seni bangunan sendiri mulai berkembang 

pesat pada tahun 1940-1980an.  

Istilah arsitektur kontemporer mengacu pada gaya bangunan 

saat ini. Dalam bidang arsitektur, kontemporer dan modern tidak 

memiliki makna yang sama. Modern mengacu pada arsitektur 

modernis yang ada pada awal hingga pertengahan abad 20. 
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Kontemporer pada dasarnya adalah gaya desain yang sedang up 

to date atau sedang diproduksi pada masa sekarang. Kontemporer 

bersifat dinamis dan tidak terikat oleh suatu era. Sebaliknya, 

modern pada dasarnya menandakan sebuah era setelah era 

tradisional atau pra-industri. Desain yang kontemporer 

menampilkan gaya yang lebih baru. 

Gaya lama yang diberi label kontemporer akan menghasilkan 

suatu desain yang lebih segar dan berbeda. Kontemporer juga 

menyajikan kombinasi gaya, seperti modern kotemporer, klasik 

kontemporer, rustic kontemporer, dan lainnya. 

Arsitektur kontemporer bukanlah sebuah gerakan arsitektur, 

seperti halnya Baroque, Futurisme, atau Modernisme, yang selalu 

dikaitkan dengan periode sejarah tertentu. Ini berarti bahwa 

arsitektur kontemporer dapat menawarkan berbagai pilihan 

arsitektur, yang berdiri sendiri dan tidak mengikuti apa yang 

biasanya dilakukan. Namun, banyaknya variasi yang tercipta dari 

arsitektur kontemporer tidak menghapus ciri-ciri umum yang ada 

dari arsitektur kontemporer, misalnya: 

- Bentuk. Dapat kita lihat dan amati bahwa unsur dominan yang 

ada dalam arsitektur adalah garis lurus. Arsitektur 

kontemporer cenderung menjauhi kebiasaan ini dengan lebih 

sering menggunakan garis melengkung sebagai gantinya. 

Dalam beberapa contoh, sebuah bangunan ada yang 

seluruhnya dirancang dengan garis lengkung. Dalam contoh 

lain, ada pula yang dirancang dengan menggabungkan garis 

melengkung dan garis lurus. 
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- Komposisi ruang. Penggunaan garis lengkung juga 

memungkinkan terciptanya bentuk ruang lain selain kubus. 

Dalam arsitektur kontemporer, orang melihat bangunan dalam 

bentuk bulat. Saat arsitektur kontemporer menggunakan garis 

lurus, akan tercipta komposisi ruang yang lebih unik. 

Komposisi ruang ini memungkinkan terciptanya ruang interior 

yang lebih hidup dengan layout yang tidak biasa. Jika Anda 

menyukai sesuatu yang tidak biasa, arsitektur kontemporer 

adalah pilihan yang cocok untuk Anda. 

- Material baru. Ciri lain dari arsitektur kontemporer adalah 

penggunaan material baru pada interior dan eksterior. Bahan-

bahan tradisional seperti kaca, kayu, batu bata, dan logam 

lebih disukai. Tanaman juga sering digunakan dalam 

arsitektur kontemporer, terutama pada atap atau pada dinding. 

- Jendela. Jendela yang lebih besar dan lebih banyak juga 

merupakan ciri arsitektur kontemporer. Jendela biasanya 

diletakkan pada posisi yang unik. Jika Anda menyukai cahaya 

alami dan sangat menyukai pemandangan, arsitektur 

kontemporer dapat menjadi pilihan. Namun, jika Anda sangat 

memperhatikan privasi dan berencana untuk membangun 

rumah di perkotaan di mana ada tetangga di dekatnya, perlu 

diperhatikan mengenai penempatan jendela. 

- Memperhatikan lingkungan. Ecohousing merupakan 

karakteristik yang kerap digunakan dalam arsitektur 

kontemporer. Banyak bangunan konvensional memakai 

elemen yang ramah lingkungan dan hemat energi. Dalam 

konstruksi perumahan, arsitektur kontemporer memiliki 
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tujuan untuk mengintegrasikan rumah dengan alam 

sekitarnya. Tujuannya bukan hanya untuk melindungi 

lingkungan dari gangguan, tetapi juga untuk menambahkan 

karakter khusus pada rumah. 

2.2.5 Rekreasi  

Secara harfiah berarti 'membuat ulang', adalah kegiatan 

yang dilakukan untuk penyegaran kembali jasmani dan rohani 

seseorang. Hal ini adalah sebuah aktivitas yang dilakukan 

seseorang di samping bekerja. Kegiatan yang umum dilakukan 

untuk rekreasi adalah pariwisata, olahraga, bermain, dan hobi. 

Kegiatan rekreasi umumnya dilakukan pada akhir pekan.  

Beberapa pengertian rekreasi yang di kemukakan oleh para ahli:  

(Kraus,2004), Rekreasi adalah aktivitas atau pengalaman 

yang di peroleh atau di lakukan dalam waktu senggang dan 

biasanya di laksanakan di waktu senggang. 

(Kaplan,1975) Rekreasi  adalah suatu aktivitas yang di 

lakukan secara ringan pada waktu luang secara  suka rela sebagai 

akibat dari pemulihan kerja berat yang di lakukan. 

(De Gracia,1962) Rekreasi adalah aktifitas yang 

mengistirahatkan seseorang dari bekerja dan memberikan 

kepadanya suatu pemulihan seta perubahan saat bekerja kembali. 

Ciri – cirri Rekreasi: 

 Rekreasi adalah suatu aktivitas yang artinya : kegitan tersebut 

dapat bersifat fisik, mental, emosi, social, dan spiritual. 
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 Aktivitas rekreasi tidak berbentuk, artinya : semua kegiatan 

yang di lakukan oleh manusia dapat di  jadikan kegiatan 

rekreasi asal di lakukan dalam waktu senggang. 

 Rekreasi adalah universal yang artinya : rekreasi adalah 

sesuatu pernyataan lahir dan batin   dari manusia sepanjang 

masa untuk semua orang, walaupun tidak semua orang 

merasakan rekreasi. 

 Rekreasi adalah fleksibel yang artinya : rekreasi tidak di batasi 

oleh tempat, dimana  saja sesuai dengan bentuk dan macam 

kegiatan rekreasi yang dapat di lakukan. 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rekreasi: 

Menurut (Bovy dan Lawson,1997) ada beberapa hal yang menjadi 

factor yang mempengaruhi rekreasi antara lain : 

 Faktor sosial ekonomi; Pada masyarakat dengan kelompok 

social tertentu (elite) akan berbeda dengan rekreasi 

masyarakat pada umunya karena perbedaan fasilitas yang 

dimiliki. 

 Faktor jenis kelamin , usia dan keluarga; Kegiatan rekreasi 

remaja putri mungkin berbeda dengan remaja putra dan 

berbeda pula dengan kegiatan rekreasi orang dewasa. 

 Faktor ketersediaan waktu luang; Waktu luang 

penyelenggaraan rekreasi ibu rumah tangga akan berbeda 

dengan wanita pekerja. 

 Faktor pranata; Berhubungan dengan pencapoaian, besar dana 

yang dimiliki, perubahan sikap terhadap rekreasi. 
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 Faktor perubahan teknologi; Berhubungan dengan munculnya 

jenis-jenis rekreasi baru dan kemudahan pencapaian dengan 

fasilitas-fasilitas rekreasi dengan teknologi tinggi. 

Kegunaan Rekreasi: 

(Wing Haryono,1978) dalam buku “ Pariwisata Rekreasi dan 

Entertainment “ mengatakan bahwa kegunaan dari rekreasi 

adalah: 

 Untuk kesehatan, baik itu kesehatan tubuh maupun pikiran 

 Untuk dapat membentuk atau membangun karakter 

 Sebagai pencegah kriminalitas 

 Sebagai sarana pendidikan moral 

 Untuk hal-hal yang behubungan dengan ekonomi 

Tujuan Rekreasi menurut (Hasan Said, 1979) : 

 Membina kesehatan dan kesegaran fisik, mental, emosional, 

dan social. 

 Mendapatkan kegembiraan.  

 Mempertahankan keseimbangan pertumbuhan jasmani dan 

ruhani. 

 Memupuk kreatifitas. 

 Persaingan sehat antar teman dalam mengisi kehidupan. 

 Memupuk system kehidupan social gotong royong. 

 Mewujudkan warga Negara yang baik. 

 Mengembangkan bakat. 
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2.2.6 Objek dan Daya Tarik Wisata 

Dalam dunia kepariwisataan objek dan daya tarik wisata 

memiliki peranan penting yang dapat dijadikan sebagai daya tarik 

bagi seseorang atau calon wisatawan untuk berkunjung ke suatu 

daerah tujuan wisata. 

Pengertian objek dan daya tarik wisata adalah unsur-

unsur lingkungan hidup yang terdiri dari sumber daya alam, 

sumber daya manusia, sumber daya buatan yang dapat 

dikembangkan dan dimanfaatkan sebagi daya tarik untuk 

menjadi sarana wisata atau objek wisata yaitu, semua hal yang 

menarik untuk dilihat dan dirasakan oleh wisatawan yang 

disediakan atau bersumber pada alam saja. Sedangkan batasan 

pengertian (terminotogi) objek dan daya tarik wisata menurut 

Undang-Undang No.9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan 

adalah sebagai berikut:"objek daya tarik adalah segala sesuatu 

yang menjadi wisata".   

Di dalam Undang-Undang pasal 4 bab III dijelaskan bahwa 

objek dan daya tarik wisata terdiri atas: 

 Objek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa 

Objek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa 

yang terwujud keadaan alam serta flora dan fauna. Objek dan daya 

tarik yang terwujud keadaan alam serta flora dan fauna adalah 

merupakan suatu bahan atau kawasan pengelolaan objek dan daya 

tarik wisata, wisata ini harus dilakukan secara bijaksana karena 

sumber daya alam maupun ekosistemnya sangat peka terhadap 

perubahan-perubahan untuk pengembangan jenis-jenis dan daya 
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tarik wisata ini memerlukan keterlibatan berbagai unsur 

(intergratea). Unsur-unsur ini perlu digali dan dipahami, sehingga 

pendekatan langkah untuk pengembangan dan pemanfaatanya 

dapat dilakukan secara cepat. 

Didalam pemanfaatan sumber daya alam dapat dibedakan 

kedalam berbagai bentuk dan karakteristik antara lain: air, gas, 

maupun sinar. Sifatsifat dari sumber daya alam memiliki aneka 

ragam bentuk sehingga sangat sulit mengelola, disinilah pengelola 

mengadakan manipulasi habitat (tempat hidup), karena tidak ada 

makhluk yang hidup sendiri tanpa bantuan mahluk lainnya. 

Konsep yang demikian memperkenalkan kepada kita pada 

ekosistem atau tata lingkungan hidup. Ekosistem adalah hubungan 

timbal balik yang saling mempengaruhi dan saling menunjang 

antara mahluk hidup dan lingkungan.  

Objek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan yang berwujud 

keadaan alam serta flora dan fauna memiliki daya tarik yang relatif 

bagi wisatawan, apa yang menarik pada saat sekarang mungkin 

dimasa yang silam dan masa yang akan datang kurang menarik 

bahkan sama sekali tidak atau sebaliknya. Hat ini bisa saja terjadi 

pada waktu kunjungan wisatawan pada kunjungan pertama objek 

dan daya tarik wisata tersebut sangat menarik, namun pada 

kunjungan berikutnya menjadi tidak menarik. 

Daya tarik yang terdapat pada objek dan daya tarik wisata 

berwujud keadaan alam serta flora dan fauna menurut kodrat dan 

kejadian sumber daya alam dan ekosistemnya. Objek dan daya 

tarik wisata ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis 

(Direktorat Jenderal Pariwisata, 1984), antara lain: 
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a. Objek dan daya tarik wisata kawasan hutan, pertanian, 

perkebunan, dan peternakan. 

b. Objek dan  daya tarik wisata laut, pantai, danau, dan sungai. 

c. Objek dan daya tarik wisata goa,gunung, lembah, dan  

sebagainya. Daya tarik suatu objek merupakan salah satu 

modal utama untuk pengembanganya, hal ini disebabkan 

bahwa daya tarik tersebut sebagai potensi utama yang 

menyebabkan pengunjung datang. 

 Objek dan daya tarik wisata berupa hasil karya manusia. 

Objek dan daya tarik hasil karya manusia adalah berupa 

pemanfaatan berbagai jenis manusia dan hasil kreasinya yang 

diciptakan dari pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya 

manusia yang dijadikan menjadi sasaran wisata. 

Pemanfaatan aksi manusia sesuai dengan budaya memiliki 

keanekaragaman antara lain: 

a. Peninggalan sejarah dan kepurbakalaan. 

b. Keanekaragaman budaya seperti 

1) Seni tari dan musik 

2) Seni drama 

3) Upacara agama dan kepercayaan 

4) Acara perkawinan 

5) Acara-acara yang menyangkut adat istiadat dan kebiasaan 

tradisional 

6) Upacara pemakaman 

7) Tata cara dan tata krama kehidupan tradisional (way of life) 

c. Hasil kerajinan tangan dan karya arsitektur 
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Menurut (James J. Spillane,1994: 63-72) suatu obyek wisata 

atau destination, harus meliputi lima unsur yang penting agar 

wisatawan dapat merasa puas dalam menikmati perjalanannya, 

maka obyek wisata harus meliputi : 

1) Attractions 

Merupakan pusat dari industri pariwisata. Menurut 

pengertiannya attractions mampu menarik wisatawan 

yang ingin mengunjunginya. Motivasi wisatawan untuk 

mengunjungi suatu tempat tujuan adalah untuk memenuhi 

atau memuaskan beberapa kebutuhan atau permintaan. 

Biasanya mereka tertarik pada suatu lokasi karena ciri- ciri 

khas tertentu.  

Ciri-ciri khas yang menarik wisatawan adalah : 

a) Keindahan alam 

b) Iklim dan cuaca 

c) Kebudayaan 

d) Sejarah 

e) Ethnicity-sifat kesukuan 

f) Accessibility-kemampuan atau kemudahan berjalan 

atau ketempat tertentu. 

2) Facility 

Fasilitas cenderung berorientasi pada attractions 

disuatu lokasi karena fasilitas hams dekat dengan 

pasarnya. Fasilitas cenderung mendukung bukan 

mendorong pertumbuhan dan cenderung berkembang 

pada saat yang sama atau sesudah attractions berkembang. 

Suatu attractions juga dapat merupakan fasilitas. Jumlah 
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dan jenis fasilitas tergantung kebutuhan wisatawan. 

Seperti fasilitas harus cocok dengan kualitas dan harga 

penginapan, makanan, dan minuman yang juga cocok 

dengan kemampuan membayar dari wisatawan yang 

mengunjungi tempat tersebut. 

 

3) Infrastructure 

Attractions dan fasilitas tidak dapat tercapai 

dengan mudah kalau belum ada infrastruktur dasar. 

Infrastruktur termasuk semua konstruksi di bawah dan di 

atas tanah dan suatu wilayah atau daerah. Yang termasuk 

infrastruktur penting dalam pariwisata adalah : 

a) Sistem pengairan/air 

Kualitas air yang cukup sangat esensial atau sangat 

diperlukan. 

b) Sumber listrik dan energi 

Suatu pertimbangan yang penting adalah penawar 

tenaga energi yang tersedia pada jam pemakaian yang 

paling tinggi atau jam puncak (peak hours). Ini diperlukan 

supaya pelayanan yang ditawarkan terus menerus. 

c) Jaringan komunikasi 

Walaupun banyak wisatawan ingin melarikan di 

dari situasi biasa yang penuh dengan ketegangan, sebagian 

masih membutuhkan jasa jasa telepon dan telgram yang 

tersedia. 
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d) Sistem pembuangan kotoranl pembuangan air 

Kebutuhan air untuk pembuangan kotoran 

memerlukan kirakira 90% dari permintaan akan air. 

Jaringan saluran harus didesain berdasarkan permintaan 

puncak atau permintaan maksimal. 

e) Jasa-jasa kesehatan 

Jasa kesehatan yang tersedia akan tergantung pada 

jumlah tamu yang diharapkan, umumnya, jenis kegiatan 

yang dilakukan atau faktor-faktor geografis lakal. 

f). Jalan-jalan/jalan raya 

Ada beberapa cara membuat jalan raya lebih 

menarik bagi wisatawan : 

1) Menyediakan pemandangan yang Was dari alam 

semesta 

2) Membuat jalan yang naik turun untuk variasi 

pemandangan 

3) Mengembangkan tempat dengan pemandangan 

yang indah 

4) Membuat jalan raya dengan dua arah yang 

terpisah tetapi sesuai dengan keadaan tanah 

5) Memilih pohon yang tidak terlalu lebat supaya 

masih ada pemandangan yang indah. 

4) Transportation 

Ada beberapa usul mengenai pengangkutan dan fasilitas 

yang dapat  menjadi semacam pedoman termasuk : 

a. Informasi lengkap tentang fasilitas, lokasi 

terminal, dan pelayanan pengangkutan lokal ditempat 
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tujuan hanis tersedia untuk semua penumpang sebelum 

berangkat dari daerah asal. 

b. Sistem keamanan harus disediakan di terminal 

untuk mencegah kriminalitas. 

c. Suatu sistem standar atau seragam untuk tanda-

tanda lalu lintas dan simbol-simbol harus dikembangkan 

dan dipasang di semua bandara udara. 

d. Sistem informasi harus menyediakan data tentang 

informasi pelayanan pengangkutan lain yang dapat 

dihubungi diterminal termasuk jadwal dan tarif. 

e. Informasi terbaru dan sedang berlaku, baik jadwal 

keberangkatan atau kedatangan harus tersedia di papan 

pengumuman, lisan atau telepon. 

f. Tenaga kerja untuk membantu para penumpang. 

g. Informasi lengkap tentang lokasi, tarif, jadwal, rute 

dan pelayanan pengangkutan lokal. 

h. Peta kota harus tersedia bagi penumpang. 

5) Hospitality (keramah tamahan) 

Wisatawan yang sedang berada dalam lingkungan yang 

belum mereka kenal maka kepastian akan jaminan 

keamanan sangat penting, khususnya wisatawan asing. 

Suatu tempat/daerah agar dapat dikatakan sebagai objek 

wisata harus memenuhi hal pokok berikut: 

1. Something to see. Maksudnya adalah sesuatu yang menarik 

untuk dilihat. 
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2. Something to buy. Maksudnya adalah sesuatu yang menarik dan 

khas untuk dibeli. 

3. Something to do. Maksudnya adalah sesuatu aktivitas yang 

dapat dilakukan di tempat itu.  

2.2.7 Remaja  

Masa remaja adalah masa peralihan dimana perubahan 

secara fisik dan psikologis dari masa kanak-kanak ke masa dewasa 

(Hurlock, 2003) 

Perubahan psikologis yang terjadi pada remaja meliputi 

intelektual, kehidupan emosi, dan kehidupan sosial. Perubahan 

fisik mencakup organ seksual yaitu alat-alat reproduksi sudah 

mencapai kematangan dan mulai berfungsi dengan baik 

(Sarwono, 2006). 

(Muangman,1980) dalam (Sarwono,2006) mendefinisikan 

remaja berdasarkan definisi konseptual World Health 

Organization (WHO) yang mendefinisikan remaja berdasarkan 3 

(tiga) kriteria, yaitu : biologis, psikologis, dan sosial ekonomi. 

1. Biologis  

Remaja adalah situasi masa ketika individu berkembang 

dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual 

sekunder sampai saat ia mencapai kematangan seksual 

2. Psikologis 

Remaja adalah suatu masa ketika individu mengalami 

perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari kanak-

kanak menjadi dewasa. 
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3. Sosial Ekonomi 

Remaja adalah suatu masa ketika terjadi peralihan dari 

ketergantungan sosialekonomi yang penuh kepada 

keadaan yang relatif lebih mandiri. 

Masa remaja mempunyai ciri-ciri tertentu yang membedakan 

dengan periode sebelum dan sesudahnya. Ciri-ciri remaja menurut 

Hurlock (2003), antara lain: 

1. Masa remaja sebagai periode yang penting yaitu 

perubahan-perubahan yang dialami masa remaja akan 

memberikan dampak langsung pada individu yang 

bersangkutan dan akan mempengaruhi perkembangan 

selanjutnya. 

2. Masa remaja sebagai periode pelatihan. Disini berarti 

perkembangan masa kanak-kanak lagi dan belum dapat 

dianggap sebagai orang dewasa. Status remaja tidak jelas, 

keadaan ini memberi waktu padanya untuk mencoba gaya 

hidup yang berbeda dan menentukan pola perilaku, nilai 

dan sifat yang paling sesuai dengan dirinya. 

3. Masa remaja sebagai periode perubahan, yaitu perubahan 

pada emosi perubahan tubuh, minat dan peran (menjadi 

dewasa yang mandiri), perubahan pada nilai-nilai yang 

dianut, serta keinginan akan kebebasan. 

4. Masa remaja sebagai masa mencari identitas diri yang 

dicari remaja berupa usaha untuk menjelaskan siapa 

dirinya dan apa peranannya dalam masyarakat. 
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5. Masa remaja sebagai masa yang menimbulkan ketakutan. 

Dikatakan demikian karena sulit diatur, cenderung 

berperilaku yang kurang baik. Hal ini yang membuat 

banyak orang tua menjadi takut. 

6. Masa remaja adalah masa yang tidak realistik. Remaja 

cenderung memandang kehidupan dari kaca mata 

berwarna merah jambu, melihat dirinya sendiri dan orang 

lain sebagaimana yang diinginkan dan bukan sebagaimana 

adanya terlebih dalam cita-cita. 

7. Masa remaja sebagai masa dewasa. Remaja mengalami 

kebingungan atau kesulitan di dalam usaha meninggalkan 

kebiasaan pada usia sebelumnya dan di dalam memberikan 

kesan bahwa mereka hampir atau sudah dewasa, yaitu 

dengan merokok, minum-minuman keras, menggunakan 

obat-obatan dan terlibat dalam perilaku seks. Mereka 

menganggap bahwa perilaku ini akan memberikan citra 

yang mereka inginkan.  

(Monks, 2002) menurut tahap perkembangan, masa remaja 

dibagi menjadi tiga tahap perkembangan yaitu : 

1. Masa remaja awal (12-15 tahun), dengan ciri khas antara lain : 

a. Lebih dekat dengan teman sebaya 

b. Ingin bebas 

c. Lebih banyak memperhatikan keadaan tubuhnya dan 

mulai berpikir abstrak 

2. Masa remaja tengah (15-18 tahun), dengan ciri khas antara lain: 

a. Mencari identitas diri 
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b. Timbulnya keinginan untuk kencan 

c. Mempunyai rasa cinta yang mendalam 

d. Mengembangkan kemampuan berpikir abstrak 

e. Berkhayal tentang aktivitas seks 

3. Masa remaja akhir (18-21 tahun), dengan ciri khas antara lain : 

a. Pengungkapan identitas diri 

b. Lebih selektif dalam mencari teman sebaya 

c. Mempunyai citra jasmani dirinya 

d. Dapat mewujudkan rasa cinta 

e. Mampu berfikir abstrak 

2.3 Aspek Legal  

Surabaya dibagi menjadi 12 Unit Pengembangan (UP) 

dengan masing-masing karakter menurut lokasinya. Taman 

Remaja Surabaya sendiri masuk didalam UP IV dengan pusat 

pengembangan Dharmawangsa.  

Tabel 2.2  

Pembagian Unit Pengembangan 

Unit Pengembangan (UP) Pusat Pengembangan 

UP I Rungkut 

UP II Kertajaya 

UP III Tambak Wedi 

UP IV Dharmawangsa 

UP V Tanjung perak 

UP VI Tunjungan 

UP VII Wonokromo 
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UP VIII Dukuh Pakis 

UP IX Ahmad Yani 

UP X Wiyung 

UP XI Tambak Oso Wilangun 

UP XII Sambikerep 

Sumber: RTRW Kota Surabaya tahun 2014-2034 

Skenario pusat pelayanan Taman Remaja Surabaya 

adalah sebagai pusat pelayanan local, yang berfungsi sebagai 

pariwisata.  

Tabel 2.3 

Skenario Pusat Pelayanan UP Dharmawangsa 

 
Sumber: RDTR Kota Surabaya tahun 2016–2021 

Hubungan antara program pembangunan pada RPJMD 

Kota Surabaya tahun 2016-2021 dengan RTRW Surabaya tahun 

2014-2034 yaitu program pengembangan dan pemanfaatan 

budaya lokal dijadwalkan tahun 2016-2034. (RDTRK Surabaya 

tahun 2016 – 2021 UP IV Dharmawangsa) 
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Tabel 2.4 

Hubungan antara RPJMD dan RTRW Kota Surabaya 

 
Sumber: RDTR Kota Surabaya tahun 2016–2021 

2.4 Studi Banding 

2.4.1 Selasar Sunaryo Art Space 

Gambar 2.6 

Gerbang Selasar Sunaryo Art Space 

 
Sumber: www.selasarsunaryo.com 

Selasar Sunaryo Art Space (SSAS) adalah sebuah ruang 

dan organisasi nirlaba yang bertujuan mendukung pengembangan 

praktik dan pengkajian seni dan kebudayaan visual di Indonesia. 
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Dididirikan pada tahun 1998 di jalan Bukit Pakar Timur no.100 

oleh Sunaryo, SSAS aktif menyelenggarakan kegiatan-kegiatan 

yang berorientasi pada edukasi publik. Dengan arahan & 

dukungan dari Yayasan Selasar Sunaryo, fokus utama SSAS 

adalah pada penyelenggaraan program-program seni rupa 

kontemporer, melalui pameran, diskusi, residensi & lokakarya. 

Sebagai pusat kebudayaan, SSAS menyelenggarakan 

kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan disiplin-disiplin seni 

lain seperti desain, kriya, seni pertunjukan, sastra, arsitektur, dan 

lain sebagainya. Selain memajang koleksi permanen, SSAS juga 

menyelenggarakan pameran-pameran tunggal atau bersama yang 

menampilkan karya-karya para seniman muda dan senior, dari 

Indonesia maupun mancanegara. 

Semua jenis kegiatan di SSAS—mencakup program anak-

anak, konser musik, pementasan tetaer, pemutaran film, 

pembacaan karya sastra, ceramah dan berbagai aktivitas lainnya—

dirancang berdasarkan arahan dari Dewan Pertimbangan 

Kuratorial yang terdiri dari para akademisi, kritikus dan praktisi 

seni. SSAS juga berkiprah dalam jejaring seni rupa kontemporer 

internasional melalui kerjasama dengan berbagai insitusi di luar 

negeri. Beberapa fasilitas yang ada di SSAS, yaitu: 
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 Ruang A (Galery A) 

Ruang A yang memiliki luas sekitar 177 m2, digunakan untuk 

memamerkan karya-karya Sunaryo. Ruang ini juga digunakan 

untuk pameran seniman Indonesia dan luar negeri berskala besar. 

 Ruang B (Galery B) 

Ruang B yang memiliki luas sekitar 210 m2, digunakan untuk 

mempresentasikan pameran para seniman muda asal Indonesia 

maupun luar negeri. Ruang ini juga digunakan untuk menyajikan 

koleksi permanen dan karya seniman dari Indonesia dan luar 

negeri. 

 Ruang Sayap (Wing Galery) 

Ruang Sayap yang memiliki luas sekitar 48 m2, digunakan 

untuk menampilkan pameran karya seniman muda dari Indonesia 

maupun luar negeri. Ruang ini juga digunakan untuk menyajikan 

koleksi permanen yang mencakup karya seniman terpilih dari 

Indonesia dan luar negeri. 

 Stone Garden 

Stone Garden yang memiliki luas sekitar 190 m2, merupakan 

ruang terbuka yang digunakan untuk memamerkan karya seni 

Sunaryo yang terbuat dari batu. 
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 Bale Handap (Aula Bawah) 

Bale handap adalah ruang serbaguna yang digunakan untuk 

diskusi, pertunjukan, acara dan lokakarya. Bangunan ini 

terinspirasi oleh arsitektur tradisional jawa dengan teras terbuka. 

Bale Handap dipisahkan dari bangunan utama, terletak di antara 

Rumah Bambu di tingkat terendah Selasar. 

 Bale Tonggoh (Upper Hall) 

Bale Tonggoh yang memiliki luas sekitar 190 m2, merupakan 

bangunan semi permanen yang berfungsi sebagai ruang proyek 

dan ruang pameran sementara. 

 Rumah Bambu (Bamboo House) 

Rumah Bambu yang memiliki luas sekitar 76 m2, merupakan 

rumah sederhana yang terbuat dari bambu. Artis yang 

mengunjungi sering menghabiskan malam sambil terlibat dalam 

sebuah program dan juga digunakan oleh seniman dan tamu 

istimewa sebagai tempat tinggal. 

 Amphiteater 

Amphiteater yang memiliki luas sekitar 198 m2, merupakan 

ruang bundar terbuka dengan layar besar, memiliki kapasitas 

maksimal 300 orang dan dibangun secara khusus dan terstruktur 

untuk pentas pertunjukan anak tangga, pembacaan puisi, 

pemutaran film dan acara budaya lainnya. 
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 Pustaka Selasar 

Pustaka Selasar merupakan fasilitas publik baru yang dibuka 

pada bulan September 2008, sebagai sub-divisi dari Departemen 

Dokumentasi. 

 Cinderamata Selasar 

Cinderamata Selasar, merupakan toko tempat orang bisa 

membeli, menyusun buku dan jurnal seni budaya, serta juga ada 

hadiah dan cinderamata. 

 Kopi Selasar (Selasar Café) 

Kopi Selasar yang memiliki luas sekitar 157 m2, merupakan 

sebuah kafe outdoor besar sebagai tepat untuk melepas lelah dan 

menikmati kopi, makanan ringan dan makan siang yang lezat, 

menggunakan nirkabel, atau sekedar menikmati pemandangan 

indah bukit Dago. 

2.4.2 Taman Budaya Bali 

Gambar 2.7 

Gerbang Art Center Bali 

 
Sumber: www.satudeako.files.wordpress.com 
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Taman Budaya ini terletak di Jl. Nusa Indah kurang lebih 

2 km ke arah timur dari pusat kota Denpasar. Taman Budaya 

awalnya merupakan sebuah proyek Pengembangan Pusat 

Kesenian Bali di Denpasar yang dibentuk pada tahun 1969 

bertujuan untuk melestarikan kekayaan seni budaya daerah Bali. 

Proyek ini merupakan gagasan dari almarhum Prof.Dr. Ida Bagus 

Mantra, yang kemudian memberikan mandat kepada seorang 

arsitektur terkemuka ,Ida Bagus Tugur, untuk membangun 

kawasan ini .  

Pada pokoknya kawasan Taman Budaya yang dibelah sebuah 

sungai dari timur ke barat ini dibagi menjadi 3 lokasi antara lain :  

 Lokasi Suci/Tenang  

Meliputi Gedung perpustakaan Widya Kusuma, Pura Taman 

Beji, Bale Selonding, Bale Pepaosan Amertha Saraswati dan 

kalangan Ayodya.  

 Lokasi Setengah Ramai  

Meliputi arena anak-anak, Bale Gili, Bale Kambang, Jembatan 

Gajah Mina, Gedung Pameran Utama Mahudara Mandhara Giri 

Bhuvana, Gedung Krya Sembrani Occaihcrawa, Kalangan Krya 

Mandala, Bale Wantilan, Patung Kumbakarna Karebut, Studio 

Patung, Studio Melukis, dan Wisma seniman.  
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 Lokasi Ramai  

Meliputi Kalangan Angsoka, Kalangan Ratna Kandha, 

Panggung Terbuka Ardhacandra, Panggung Tertutup Ksirarnawa, 

Kalangan Madia Mandala, ruang rapat dan kafetaria.  

Taman Budaya (Art Centre) senantiasa digunakan sebagai 

pusat penyelenggara Pesta Kesenian Bali (PKB) setiapa tahunnya 

pada pertengahan bulan Juni s/d Juli. Pesta kesenian Bali diikuti 

oleh seluruh kabupaten di Bali dengan mempertontonkan parade 

seni yang menjadi ciri khas masing – masing kabupaten di Bali. 

Baik jenis gambelan, pakaian khas daerah masing-masing 

kabupaten yang masing -masing kabupaten yang memiliki 

perbedaan tersendiri.  

Dengan disediakan tempat untuk pengembangan dan 

pelestarian budaya Bali, diharapkan generasi penerus di Bali, 

dapat mempertahankan seni dan budaya Bali, sebagai pedoman 

dalam mempertahankan jati diri orang Bali, seiring dengan 

masuknya budaya asing ke pulau Bali. 

2.4.3 Taman Mini Indonesia Indah 

Gambar 2.8 

Taman Mini Indonesia Indah 
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Sumber: 

https://id.wikipedia.org/wiki/Taman_Mini_Indonesia_Indah 

Taman Mini Indonesia Indah (TMII) merupakan suatu 

kawasan taman wisata bertema budaya Indonesia di Jakarta 

Timur. Taman ini merupakan rangkuman kebudayaan bangsa 

Indonesia, yang mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari 

masyarakat 26 provinsi Indonesia (pada tahun 1975) yang 

ditampilkan dalam anjungan daerah berarsitektur tradisional, serta 

menampilkan aneka busana, tarian, dan tradisi daerah. Di samping 

itu, di tengah-tengah TMII terdapat sebuah danau yang 

menggambarkan miniatur kepulauan Indonesia di tengahnya, 

kereta gantung, berbagai museum, dan Teater IMAX Keong Mas 

dan Teater Tanah Airku), berbagai sarana rekreasi ini menjadikan 

TMIII sebagai salah satu kawasan wisata terkemuka di ibu kota. 

Fasilitas yang ada didalam Taman Mini Indonesia Indah: 

a. Anjungan Daerah 

Anjungan provinsi ini dibangun di sekitar danau dengan 

miniatur Kepulauan Indonesia, secara tematik dibagi atas enam 

zona; Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa 

Tenggara, Maluku dan Papua. Tiap anjungan menampilkan 

bangunan khas setempat. Anjungan ini juga menampilkan baju 

dan pakaian adat, busana pernikahan, baju tari, serta artefak 

etnografi seperti senjata khas dan perabot sehari-hari, model 

bangunan, dan kerajinan tangan. Semuanya ini dimaksudkan 

untuk memberi informasi lengkap mengenai cara hidup tradisional 
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berbagai suku bangsa di Indonesia. Setiap anjungan provinsi juga 

dilengkapi panggung, amfiteater atau auditorium untuk 

menampilkan berbagai tarian tradisional, pertunjukan musik 

daerah, dan berbagai upacara adat yang biasanya digelar pada hari 

Minggu. beberapa anjungan juga dilengkapi kafetaria atau warung 

kecil yang menyajikan berbagai Masakan Indonesia khas provinsi 

tersebut, serta dilengkapi toko cenderamata yang menjual 

berbagai kerajinan tangan, kaus, dan berbagai cenderamata. 

Sejak tahun 1975 hingga tahun 2000 rancangan asli TMII 

terdiri atas anjungan rumah adat dari 27 provinsi di Indonesia, 

termasuk Timor Timur. Akan tetapi setelah Timor Leste merdeka 

dan memisahkan diri dari Indonesia pada tahun 2002, status 

anjungan Timor Timur berubah menjadi Museum Timor Timur. 

Selain itu karena kini Indonesia terdiri atas 33 provinsi, anjungan-

anjungan provinsi baru seperti Bangka Belitung, Banten, Sulawesi 

Barat, Maluku Utara, Gorontalo, Kepulauan Riau, dan Papua 

Barat telah dibangun di sudut Timur Laut TMII, walaupun ukuran 

dan luas anjungan provinsi baru ini jauh lebih kecil dari anjungan 

provinsi yang telah dibangun sebelumnya. 

b. Bangunan Keagamaan 

Bangunan keagamaan diwakili oleh beberapa rumah 

ibadah agama resmi yang diakui di Indonesia, hal ini untuk 

menggambarkan toleransi dan keselarasan hubungan antar agama 

di Indonesia. Bangunan-bangunan keagamaan antara lain: 
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Masjid Pangeran Diponegoro 

Gereja Katolik Santa Catharina 

Gereja Protestan Haleluya 

Pura Penataran Agung Kertabhumi 

Wihara Arya Dwipa Arama 

Sasana Adirasa Pangeran Samber Nyawa 

Kuil Konghucu Kong Miao 

c. Sarana Rekreasi 

Istana Anak-anak Indonesia 

Kereta gantung 

Perahu Angsa Arsipel Indonesia 

Taman Among Putro 

Taman Ria Atmaja 

Desa Wisata 

Kolam renang Snow Bay 

Museum Iptek TMII 

d. Taman 

Di TMII terdapat sepuluh macam taman yang 

menunjukkan keindahan flora dan fauna Indonesia: 
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Kubah Taman Burung. 

Taman Anggrek 

Taman Apotek Hidup 

Taman Kaktus 

Taman Melati 

Taman Bunga Keong Emas 

Akuarium Ikan Air Tawar 

Taman Bekisar 

Taman Burung 

Taman Ria Atmaja Park, panggung pagelaran musik 

Taman Budaya Tionghoa Indonesia 

e. Museum 

Museum yang ada diperuntukkan untuk memamerkan 

sejarah, budaya, flora dan fauna, serta teknologi di Indonesia. 

Terdapat 16 museum di TMII: 

Museum Indonesia 

Museum Purna Bhakti Pertiwi 

Museum Keprajuritan Indonesia 

Museum Perangko Indonesia 

Museum Pusaka 
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Museum Transportasi 

Museum Listrik dan Energi Baru 

Museum Telekomunikasi 

Museum Penerangan 

Museum Olahraga 

Museum Asmat 

Museum Komodo dan Taman Reptil 

Museum Serangga dan Taman Kupu-Kupu 

Museum Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

Museum Minyak dan Gas Bumi 

Museum Timor Timur (bekas Anjungan Timor Timur) 

f. Teater 

Teater IMAX Keong Emas yaitu teater dengan layar 

berukuran raksasa, jauh lebih besar daripada layar bioskop ukuran 

normal. Di Teater IMAX Keong Mas diputar berbagai film mulai 

dari film bertemakan lingkungan dan kebudayaan nusantara 

sampai film-film box office yang resolusinya diubah menjadi 

khusus untuk teater IMAX. Film IMAX yang diputar antara lain 

Indonesia Indah II, Force of Nature, T-Rex, Blue Planet, Arabia, 

Journey to Mecca, dll.  
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2.5 Karakter Obyek 

 Tempat bagi remaja untuk berkumpul serta bersosialisasi 

 Sarana untuk memperkanalkan dan melestarikan budaya 

lokal 

 Tempat bagi remaja mengembangkan kreatifitasnya 

khususnya bidang seni 

Keyword: berkumpul, remaja, kreatif, mengembangkan, 

melestarikan, budaya lokal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


