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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1.  Latar Belakang  
Sering berkembangnya zaman ,seni dan budaya tradisional terus terkikis 

dan banyak yang tidak peduli tentang pentingnya seni dan budaya bagi anak 
cucu yang akan datang Budaya juga bisa dikatakan  aset salah satu bangsa , 
budaya sendiri juga sebagai salah satu daya Tarik manca Negara , salah satu 
budaya kesenian yang terkenal jawa timur yaitu jaran kepang , reog ponorogo , 
ludruk , wayang . Salah satu kesenian paling menonjol yaitu wayang. Wayang 
merupakan warisan budaya nusantara sekaligus warisan  budaya dunia atas 
pengakuan UNESCO yang menetapkan wayang sebagai world herritage pada 7 
Nopember 2003. Namun demikian, pengakuan tersebut belum direspon oleh 
negara dalam mengembangkan dan melestarikan wayang sebagai budaya 
tradisi. Alhasil, wayang semakin ditinggalkan generasi muda yang lebih 
gandrung dengan budaya modern . budaya modern sendiri merebak luas di 
Indonesia sampai mengalahkan budaya lokal  

 

Budaya kesenian sendiri biasa di pertontonkan ketika suatu daerah 
memulai ritual atau adat , budaya kesenian sendiri juga biasa di pertontonkan 
dalam sebuah hajatan atau penyambutan seseorang ( orang penting / turis ) 
sebab itu harus di kembangkan lagi terkait budaya yang luntur di jawa timur . 
pentingnya berbudaya harus di tekankan oleh kawula muda karena kawula 
muda ada penerus generasi bangsa dan penerus budaya lokal  

 

  ( Gambar 1.1 Jumlah kelompok seni ) 

Tetapi dalam beberapa kurun waktu belakangan adat adat itu mulai 
luntur karena masuknya budaya budaya asing Teruntuk daerah jawa timur , 
sidoarjo . masuknya budaya asing sendiri  lewat berbagai media yang telah 
berkembang di zaman modern ini , menjadikan seni dan budaya semakin hari 
semakin meluntur .Dan ditambah lagi kurangnya kaum remaja yang 
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melestarikan budaya budaya lokal .serta banyak generasi anak muda yang lebih 
memilih budaya barat dibandingan dengan budaya tradisional/lokal . Anak 
remaja remaja sendiri juga sedikit menganggap budaya lokal sebagai 
kampungan atau orang mengenal dengan sebutan  ( ndeso ).  

 

( Gambar 1.2 Perkembangan kelompok seni budaya ) 

1.2.  Masalah Perancangan  

Dalam era modern budaya asing banyak yang masuk di Indonesia , 
belum tau jelas kapan masuknya budaya asing tersebut masuk di Indonesia 
, budaya asing masuk di Indonesia lewat berbagai media yaitu , surat kabar 
, media online , radio , dll . sedangkan seni budaya lokal hilang dan tak 
terurus . banyak budaya budaya di Indonesia hangus di telan jaman sejak 
budaya asing masuk , di tambah lagi kurangnya minat dalam 
membudidayakan seni budaya . seni budaya di anggap kampungan bagi 
beberap anak muda dan enggan melestarikannya , di tambah lagi fasilitas 
seni budaya yang masih bisa dikatakan kurang mumpuni di Indonesia  

1.2.1. Identifikasi Masalah  

Dengan berjalannya waktu dan berkembangnya zaman . budaya 
lokal semakin tertinggal dan tidak terurus . padahal seni budaya tradisional 
salah satu daya tarik manca negara . Lunturnya kebudayaan lokal 
diakibatnya budaya asing yang masuk melalui beberapa media , salah satu 
kesenian yang luntur yaitu wayang , reog , jaran kepang . dengan lunturnya 
kesenian tersebut budaya lokal semakin tertinggal dan minat para kaum 
muda menurun  
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Di tambah lagi kurangnya fasilitas yang mumpuni atau layak pakai 
yang terdapat di jawa timur . Gedung pagelaran seni sendiri sangat penting 
bagi seniman atau penari dimana itu tempat seniman atau penari latihan 
dan mempertontonkan minat bakat mereka kepada pengunjung serta yang 
lebih penting bisa mengembangkan seni budaya lokal agar tidak tenggelam 
oleh zaman  

1.2.2. Rumusan Masalah 
 Bagaimana cara mengembangkan seni budaya tradisional agar 

tidak tenggelam dan luntur dimakan oleh zaman ? 
 Bagaimana cara mengembangkan minat bakat kawula muda agar 

bisa mencintai seni budaya lokal ?  
 Apa solusi/ rancangan desain untuk mewadahi para seniman dan 

penari agar bisa berkembang dalam mengembangkan seni budaya 
tradisional ? 

1.3.  Tujuan dan Sasaran Perancangan  
Adapun tujuan yang di harapkan : 

 Untuk mengembangkan seni budaya tradisional agar tidak tergerus 
oleh zaman dan mampu bersaing dengan budaya asing 

 Untuk mengembangkan minat bakat teruntuk anak anak muda 
yang suka seni budaya tradisional 

 Untuk mewadahi para seniman dan penari agar bisa 
mngembangkan seni budaya tradisional 

Sasaran Dari Perancangan ini yaitu seniman , anak – anak muda , lebih 
di tekankan lagi kepada anak muda supaya lebih gemar dalam 
melestarikan budaya lokal  

1.4.  Batasan Proyek 

Batasan dalam studi ini adalah perancangan fasilitas public dengan 
lingkup pelayanan Regional , nasional , Dan internasional fasilitas pblik 
yang akan dirancang berupa Fasilitas seni budaya di kota sidoarjo 
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1.5.  Sistematika Penulisan  

Bab I . Pendahuluan  

Berisi tentang latar belakang , masalah perancangan , Identifikasi 
masalah  , Rumusan Masalah , Tujuan dan sasaran Perancangan , Batasan 
Proyek , Sistematika , dan Kerangka Fikir perancangan 

 
Bab II. Tinjauan pustaka dan kebijakan  
 Berisi tentang Pengertian judul secara garis besar tentang 
aksi , fungsi , lokasi ( Perancangan fasilitas seni budaya di kota 
sidoarjo ) . Di tambah lagi dengan pembahasan Lingkup Pelayanan 
dan kapasitas , Kualitas Pelayanan ,Fungsi bangunan . Bnagunan 
tersebut juga harus memiliki standart peraturan , Elaborasi RIRN ( 
Rencana Induk Riset Nasional ) ditambah lagi studi literature 
obyek sejenis beserta tema dan Kesimpulan obyek  
 
Bab III Metode Pemahasan 
 Berisi tentang alur pemikiran , Penjelasan alur pemikiran . 
alur pemikiran tersebut akan menjadi jalan suatu pemikiran ini 
nantinya  
 
Bab IV Analisa Perancangan  
 Berisi Tentang Penetapan karakter obyek , Pelaku , dan 
lokasi  , karakter obyek , pelaku , lokasi , Analisa eksternal secara 
keseluruhan dan analisa Internal secara keseluruhan . Analisa ini 
didapat oleh data dab ekssiting yang telah di survey  
 
Bab V Konsepsualisasi dan Transformasi  
 Berisi Tentang konsep dasar , rumusan dasar ,penjelasan 
konsep dasar , Konsep Eksternal secara keseluruhan , dan Konsep 
Internal secara keseluruhan . Konsep yang dibahas akan dipakai 
saat perancangan , Ditambah lagi dengan Transformasi Konsep , 
bentuk dan sketsa terapan zoning , blok plan , site plan dan Sketsa 
3d 
 
Bab VI Draft hasil rancangan  
 Berisi tentang Site plan , Layout Plan , tampak , Presepktif 
, dan detail – detail arsitektural  
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1.6.  Kerangka Fikir Perancangan  

 

 
( Gambar 1.3 Kerangka Fikir ) 
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“ HALAMAN SENGAJA DIKOSONGKAN ” 

 

 

 


