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A. PENGERTIAN JUDUL 
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SENI-BUDAYA 

 

 

 

BETAWI 

 

 

 

 

 

DI 

 

SETU BABAKAN 

 

 

 
JAKARTA 

: 

 

 

 

 

: 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

: 

 

: 

 

 
 
: 

a. Terpusat ; tertuju 

b. Pengertian pusat menunjukan suatu tempat kedudukan yang 

sama, dimana terjadi pemusatan atau kordinasi kegiatan  

    (Yandianto, 2001) 
 

Keahlian membuat karya yang bermutu, dilihat dari kehalusan, 

keindahan, kesenian dan seni budaya, seperti tari, lukis, suara, 

dan ukir. (Depdikbud, 1988) 

 

Salah satu suku di Indonesia yang banyak menyimpan 

kebudayaan khas, salah satunya yang terkenal adalah : 

Gambang kromong, Tanjidor, Lenong betawi, Keroncong 

kemayoran, Ondel-ondel yang merupakan aset budaya 

Nasional (Dinas Kebudayaan, Pemerintah Khusus Ibukota Jakarta, 1991) 

 

Prosepsi penunjuk  tempat.  (Kamus Besar Bahasa Indonesia) 

 

Setu berarti danau kecil yang alami, sedangkan Babakan berati 

bagian, yang kalau diartikan suatu danau kecil yang alami 

berada dalam bagian dari kampung  tersebut.  
 
Ibukota Negara Republik Indonesia.  
(Kamus Besar Bahasa Indonesia) 
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“ PUSAT SENI BUDAYA BETAWI DI SETUBABAKAN JAKARTA ” 

Adalah suatu tempat atau wadah yang menampung sejarah perkembangan seni 

sebagai pusat pembinaan dan pengembangan kesenian trdisional, mewujudkan seni 

tradisional sebagai produk karya cipta yang bermutu, khususnya kesenian Betawi 

salah satu suku di Indonesia yang banyak memiliki kebudayaan khas, seperti 

Gambang Kromong, Tanjidor, Lenong Betawi, Kroncong Kemayoran, Ondel-ondel, 

dan lain sebagainya, bertempat di Jakarta.  

B. LATAR BELAKANG 

1.Umum  

 Pada negara-negara maju kita mengetahui bahwa pariwisata sudah bukan 

merupakan hal yang baru lagi, bahkan orang melakukan perjalanan wisata 

merupakan kebutuhan hidup setiap manusia. Pada negara-negara  sedang 

berkembang yang biasa disebut sebagai negara dunia ketiga, pariwisata baru 

dalam tahapan perkembangan  

Kebudayaan merupakan kekayaan negeri dan masyarakat Indonesia yang 

sesungguhnya merupakan sumber yang tidak habis-habisnya untuk digali dan 

dijadikan landasan untuk membangun masyarakat yang lebih maju 

Salah satu strategi yang ditawarkan adalah dengan menggali kekayaan 

budaya lokal dalam berbagai wujud, yang pasti sangat banyak mengingat 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang luasnya sekitar 17.000 pulau dan 

300 etnik berbeda. Penggalian kekayaan budaya lokal apapun wujudnya dapat 

menumbuh kembangkan kesadaran budaya pada masyarakat yang merupakan 

modal amat berharga dalam upaya pengembangan budaya lokal 

Jakarta yang mempunyai fungsi sebagai ibukota negara Indonesia tentunya 

tidak luput dari permasalahan krisis kebudayaan, Beragam kelompok etnik 

dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda bertemu diJakarta dan 

membentuk suatu kebudayaan yang berbeda pula dengan kebudayaan asalnya. 

Hasil suatu proses dinamika kebudayaan yang disebut melting pot atau 

percampuran dari berbagai kelompok etnik yang dalam hal ini berasal dari 

berbagai wilayah dikepulauan Indonesia dan dari luar Indonesia. Orang Betawi 
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yang identitasnya sebagai suatu kelompok etnis mulai dikenal sejak abad ke-19 

dianggap sebagai penduduk asli Jakarta. 

Kebudayaan Jakarta harus dibedakan dengan kebudayaan Betawi, 

masyarakat Betawi menciptakan kebudayaan Betawi, sedangkan budaya Betawi 

merupakan unsur dan pendukung kebudayaan Jakarta, di samping berbagai 

unsur kebudayaan lain yang terdapat di Jakarta. Beberapa kebudayaan lainnya 

adalah kebudayaan berbagai suku bangsa yang berada di Jakarta atau 

kebudayaan  nasional Indonesia dan kebudayaan asing ataupun kebudayaan 

Internasional  

Perkembangan penduduk DKI Jakarta tiap tahunnya mengalami 

peningkatan, kenyataan ini menyebabkan masyarakat Betawi yang merupakan 

penduduk asli Jakarta keberadaannya makin tergusur. Masyarakat Betawi yang 

dianggap sebagai penduduk asli Jakarta dan pendukung kebudayaan Betawi saat 

ini telah banyak terdesak ke pinggiran kota Jakarta, bahkan banyak yang 

terpaksa pindah dan bertempat tinggal di luar wilayah DKI Jakarta. Mereka 

tinggal di daerah-daerah perbatasan yang dikenal dengan nama Jabotabek 

(Jakarta-Bogor-Tanggerang-Bekasi). 

                        Tabel 1 Perkembangan Penduduk DKI Jakarta dan Botabek 1961-2000 
N0 KOTAMADYA SP 1961 SP 1971 SP 1980 SP 1990 SP 2000 

1 Jakarta Pusat 1,002.10 1,260.30 1,236.90 1,074.80 948.20 

2 Jakarta Utara 469.80 612.40 976.40 1,362.90 1,697.00 

3 Jakarta Barat 469.50 820.80 1,231.20 1,815.30 2,389.90 

4 Jakarta Selatan 466.40 1,050.90 1,579.80 1,905.00 2,090.30 

5 Jakarta Timur 498.70 802.10 1,456.70 2,064.50 2,595.00 

6 DKI Jakarta 2,906.50 4,546.50 6,481.00 8,222.50 9,720.40 

7 KAB+KODYA      

8 Bogor 1,257.80 1,597.20 2,493.90 3,736.20 5,423.30 

9 Tangerang 817.20 1,025.70 1,529.10 2,765.00 4,594.20 

10 B ekasi 669.70 803.00 1,143.60 2,104.40 3,570.60 

11 BOTABEK 2,744.70 3,425.90 5,166.60 8,605.60 13,588.10 

12 JABOTABEK 5,651.20 7,972.40 11,647.60 16,828.10 23,308.50 

   (Sumber : BPS DKI Jakarta) Tahun 2000
P
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Melihat fenomena yang terjadi diatas dikhawatirkan keberadan kesenian dan 

kebudayaan Betawi akan terancam punah akibat perkembangan jaman, tingkat 

intelektualitas penduduk kota yang tinggi dipengaruhi pola pendidikan dan 

sarana komunikasi yang semakin maju sehingga jenis kebudayaan bangsa lain 

dapat dengan mudah masuk mempengaruhi masyarakat Indonesia  

 Upaya mempertahankan serta melestarikan kesenian dan kebudayaan 

Betawi agar dapat selalu dikenal pada masa sekarang dan masa yang akan 

datang. Karena dalam hal ini seni budaya mempunyai nilai citra tersendiri yang 

dapat dilihat dan dirasakan apa yang terkandung dibalik penampilan dan 

pertunjukan yang akan ditampilkan dalam suatu pertunjukan pentas seni  

budaya, perubahan ini nantinya dapat menambah khasanah kesenian dan 

kebudayaan bangsa Indonesia. Sehingga dapat menjadi salah satu aset budaya 

Indonesia yang dapat menarik minat wisatawan untuk melakukan kunjungan 

dan mempelajari kesenian dan kebudayaan negara  Indonesia  

  2.   Khusus    

a. Seni dan Budaya Betawi 

       1. Sejarah Kebudayaan Betawi 

Betawi adalah kota pelabuhan dan perdagangan yang di bangun 

Belanda di sebelah timur sungai ciliwung, ketika Belanda menundukkan 

Jayakarta pada tahun 1626. Penduduk asli kota Jakarta disebut sebagai 

orang Betawi, orang Betawi ini diduga kuat terjadi dari percampuran antar 

orang Jawa, Melayu, Bugis, Bali, Makasar, Sunda, dan Mardjikers 

(keturunan Indo –Portugis). 

Semula penduduk itu terdiri dari suku Sunda. Tetapi karena kota 

pelabuhan Batavia banyak disinggahi oleh penduduk dari segala penjuru 

lama-kelamaan penduduk pribumi bercampur dengan suku-suku dari 

pulau lain seperti Melayu, Bugis, Makasar, Ambon, Manado, Timor, 

Eropa, Cina Arab, dan Jepang. Akibatnya terbentuklah tipe lain yang jelas 

perbedaannya dengan suku Sunda yang sering di jumpai disekitar Betawi  
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Variasi dalam identitas etnik Betawi ini menyebabkan terjadinya 

variasi-variasi lokal dalam kebudayaan Betawi yang juga didasarkan pada 

asal pemukiman. Variasi-variasi tersebut dapat terlihat pada beberapa 

tradisi yang berkaitan dengan upacara lingkaran hidup, dialek dalam 

bahasa, kesenian, dan berbagai ungkapan simbolik dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Walaupun tampak adanya berbagai variasi lokal, pada dasarnya 

kebudayaan Betawi memperlihatkan adanya kesamaan dan keseragaman 

dalam perbedaan-perbedaan tersebut. Keseragaman kebudayaan Betawi 

ini terwujud  karena adanya tema utama dalam kebudayaannya, yaitu 

Islam. Agama Islam sebagai pedoman utama kehidupan orang Betawi 

dapat dikatakan sebagai  fokus kebudayaan, dimana hampir setiap aspek 

kehidupan orang Betawi selalu dikaitkan dengan agama Islam. Seperti 

dalam interaksi sosial antar sesamanya, orang Betawi mengenal empat hal 

yang merupakan pandangan hidup mereka yang harus dilaksanakan 

a. Jika panggilan waktu sembahyang tiba, harus segera dipenuhi.           

b.   Jika ada orang yang meninggal, harus segera dikubur. 

c. Jika punya anak gadis yang sudah cukup dewasa, harus segera 

dinikahkan. 

d. Jika ada tamu, harus segera diberi suguhan atau dijamu menurut 

kemampuan. 

2.  Kesenian Betawi. 

Unsur kesenian tradisional Betawi yang sudah dikenal sejak zaman 

dahulu dan tetap hidup di kalangan orang Betawi hingga saat ini, 

khususnya di daerah pinggiran Jakarta meliputi seni tari, seni teater, seni 

musik, seni sastra dan seni wayang. Beberapa jenis Seni Budaya Betawi 

yang dapat kami tuangkan diantaranya adalah : 
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Gambar 1. Pementasan Kesenian Betawi (dok. Pribadi) 

Kekayaan seni dan budaya Betawi merupakan potensi yang sangat 

besar untuk dikembangkan dan dilestarikan. Dengan luas dataran yang 

hanya sekitar 650 km² dan jumalah penduduk yang mencapai lebih dari 

9,7 juta jiwa pada malam hari dan pada siang hari kurang lebih 12,5 juta 

jiwa, Jakarta tidak mempunyai sumber daya alam yang memadai seperti 

propinsi-propinsi lainnya di Indonesia, untuk mendukung pemenuhan 

kebutuhan masyarakat, oleh sebab itu Jakarta tidak mungkin untuk 

dijadikan sebagai kota pertanian (agricultural city) ataupun kota industri 

(industrial city). Sampai saat ini peran sektor pertanian dan sektor industri 

pengolahan dalam perekonomian daerah masing-masing hanya sebesar 

1%-17%. Sedangkan sektor jasa mempunyai kontribusi sebesar 83% 

dengan demikian pilihan yang tepat untuk pengembangan kota Jakarta 

adalah kota jasa (service city). 

Gambaran dan visi Jakarta sebagai kota jasa (service city), adalah 

sebagai berikut:  

a. Kota Jasa adalah kota yang kegiatan ekonominya lebih dominan oleh 

sektor jasa, kalaupun masih diperlukan kegiatan di sektor industri 

pengolahan maupun sektor pertanian, maka tuntutannya adalah harus 

bersih lingkungan 

b. Pelayanan adalah merupaan upaya yang harus dilakukan pemda 

propinsi DKI Jakarta untuk memberikan pelayanan kepada warganya 

ataupun daerah dan negara lain 
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c. Bertaraf Internasional adalah layanan yang dilakukan harus 

mengacu pada standar layanan internasional (world class standar)  

Selain itu Jakarta sebagai kota yang memiliki keanekaragaman 

budaya, maka sepatutnya bisa menunjukan bahwa pariwisata merupakan 

prioritas utama yang ingin dikembangkan oleh pemerintah Indonesia. 

Seiring dengan program pengembangan Jakarta ke depan sebagai “Service 

City”, maka sektor pariwisata merupakan salah satu alternatif untuk 

mendorong perkembangan perekonomian regional.  (Oka A Yoeti, 1997 )  

b. Perkembangan Seni dan Budaya Betawi di Jakarta                 

Pada masa sekarang ini pementasan kasenian Betawi dari data statistik 

menunjukkan angka yang labil, Kebanyakan pementasan kesenian di Jakarta 

didominasi oleh kesenian dari daerah lain dan kesenian modern. Selama 

pelita I, II, III, IV kesenian Betawi menduduki urutan keempat dari urutan 

perkembangan kesenian di Jakarta seperti terlihat pada penjabaran sebagai 

berikut : 

a. Kesenian non tradisional :50% 

b. Kesenian Sunda   :14% 

c. Kesenian Jawa   : 9% 

d. Kesenian  Betawi   : 8% 
           (Statistik Kebudayaan DKI Jakarta) 

Pada saat sekarang ini gedung pementasan yang beroperasi di Jakarta 

antara lain : 

a. Taman Ismail Marjuki. 

b. Taman Mini  Indonesia Indah  

c. Pusat Perfilman Usmar Ismail  

d. Gedung Kesenian di Pasar Baru 

e. Gedungmiss Tjitjih di Serdang.  

f. Teater Tanah Airku TMII 
   ( Survey Gedung Pertunjukkan di Jakarta )  
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Perkembangan dan pertumbuhan kesenian di Jakarta rata-rata 

mengalami pertumbuhan yang tinggi setiap tahunnya. hal ini dapat di lihat 

pada uraian sebagai berikut: 

a. Kelompok teater setiap tahun berkembang rata-rata:10,52% pertahun. 

b. Kelompok pertunjukan rakyat tanpa lakon berkembang: 7,35% 

pertahun . 

c. Kelompok tari berkembang dengan kecepatan rata-rata : 15,24 % 

pertahun  

d. Kelompok musik berkembang dengan kecepatan rata-rata : 19,07% 

pertahun 
      (Statistik Kebudayaan DKI Jakarta) 

Hasil dari perhitungan jumlah kenaikan pengunjung yang ada di kota 

Jakarta, maka dapat dilihat bahwa terdapat kecenderungan meningkat 

setiap tahunnya . Langkah-langkah terhadap potensi kesenian betawi 

dengan begitu banyak corak ragamnya merupakan suatu kekayaan budaya 

bangsa yang tak ternilai harganya. 

Adanya kenyataan didalam masyarakat bahwa kesenian Betawi begitu 

kaya, namun pada kenyataanya apresiasi/pengenalan oleh masyarakat luar 

Jakarta sangat terbatas dan tidak merata disamping itu minat untuk 

mempelajari kesenian tradisonal Betawi dikalangan generasi mudanya 

terasa kurang. Masalah tersebut disebabkan karena kurangnya sarana atau 

fasilitas pengembangan dan pemeliharan kesenian tradisionl Betawi. 

Berdasarkan kenyataannya kebudayaan betawi yang merupakan 

kebudayaan pribumi tidak memiliki suatu sarana dan prasarana yang 

khusus mewadahi kegiatan seni dan budaya betawi sebagai ”Tuan Rumah” 

yang seharusnya mendapat prioritas utama didalam pembangunan dan 

pengembangan seni budaya. 
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c.   Kampung-Kampung Betawi 

Bermula dari kota pelabuhan yang bernuansa Sunda Kelapa hingga 

menjadi kota metropolitan, Jakarta telah mengalami perjalanan sejarah dan 

perkembangan wilayah kota selama hampir lima abad. Bila diperhatikan 

secara seksama kota Jakarta sebenarnya terjadi dari kampung-kampung, 

yang tergabung dalam satu wilayah Adminidtratif DKI Jakarta. Kampung-

kampung itu sendiri hampir tidak terlihat lagi, baik dari bentuk aslinya 

maupun lokasi tempatnya, tetapi bila di telusuri dari nama-nama yang 

sekarang telah menjadi kelurahan bahkan nama kecamatan. Kampung-

kampung tersebut antara lain : 

1) Kampung Senen 

2) Kampung Tugu 

3) Kampung Angke 

4) Kampung Krukut 

5) Kampung Kemayoran 

6) Kampung Rawa Belong 

7) Kampung Tanah Abang 

8) Kampung Jembatan Lima 

9)   Kampung Jati NegaraKaum 

10)   Kampung Condet 

11) Kampung Setu Babakan 

12) Dll 

Sebelumnya pernah ada upaya dari PEMDA DKI Jakarta untuk merintis 

obyek pelestarian Perkampungan Budaya Betawi di Kemayoran. Namun 

upaya tersebut kandas seolah tak berbekas. Kemudian dirintis lagi di 

Condet. Perkampungan Budaya Betawi di Condet pun akhirnya terdesak 

untuk permukiman penduduk dan kini tinggal nama.  

Untuk menghindari makin tergesernya keberadaan perkampungan 

Betawi atau suku Betawi akibat semakin bertambahnya jumlah pendatang 

pada setiap tahunnya, maka untuk itu Pemda DKI Jakarta mencanangkan 

kembali beberapa tempat sebagai Kawasan Cagar Budaya yang keberadaan 

dan fungsinya untuk melestarikan warisan budaya Betawi yang hampir 

punah karena derasnya arus globalisasi. Adapun daerah Perkampungan 

Budaya Betawi Setu Babakan yang oleh Pemda DKI Jakarta ditetapkan 

sebagai Kawasan Cagar Budaya 
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d. Gambaran Khuusus Setu Babakan  

Daerah Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan selama ini belum 

banyak dipromosikan kepada wisatawan, baik wisatawan lokal maupun 

wisatawan mancanegara. Padahal banyak sekali keunikan dan kekayaan 

budaya yang bisa dijual, seperti berbagai macam warisan kesenian 

tradisional Betawi yang masih tetap dipertahankan oleh masyarakat sekitar 

daerah tersebut  

Potensi yang ada di Setu Babakan :  

1) Lingkungan sekitar merupakan komunitas asli suku Betawi yang masih 

mengukuhi adat-istiadat dan norma-norma budaya yang dianut sejak 

dulu 

2) Pada setiap satu minggu sekali masyarakat sekitar juga menggelar 

atraksi kesenian tradisional diatas panggung terbuka (skala kecil) 

3) Aneka macam kerajinan tangan, makanan dan minuman khas Penduduk 

setempat atau Betawi 

4) Terdapatnya rumah hunian penduduk berarsitekturkan rumah betawi 

5) Adanya danau Setu Babakan 

6) Kondisi alam yang masih asri berudara sejuk (24-26 derajat celcius) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   

Gbr. 2 Perkampungan Budaya Betawi ( dok. Pribadi) 
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Faktor-faktor pendukung potensial diatas merupakan kekayaan yang 

dapat digali dan diperkenalkan kepada wisatawan sebagai daerah tujuan 

wisata Internasional apabila dikelola dengan baik dan profesional 

Pada dasarnya produk wisata dapat dibagi menjadi tiga jenis produk 

wisata, Ketiga jenis produk wisata tersebut yaitu: 

1.  Atraksi  

Ada tiga jenis antraksi yang dapat di katagorikan menjadi produk wisata, 

ketiga jenis atraksi tersebut yaitu: 

a) Atraksi alam didalamnya termasuk pantai, danau, pegunungan dan 

sebagainya  

b) Atraksi budaya dan sejarah, termasuk adat-istiadat, kesenian 

tradisional dan sebagaianya  

c) Atraksi buatan manusia, termasuk didalamnya taman rekreasi, event-

event khusus, konferensi dan sebagainya 

2.  Aksesbilitas 

Aksesbilitas ini bisa dikatakan sebagai atraksi apabila didalam 

perjalanan wisata kedaerah tujuan wisata mereka menikmati perjalanan 

tersebut, sehingga mereka tidak merasa akan mengunjungi suatu daerah 

tujuan wisata akibat perjalanan tersebut . 

3.  Amenitas ( Fasilitas Pendukung) 

Fasilitas pendukung bisa dijadikan sebuah produk wiasata apabila 

mampu menarik minat wisatawan untuk menikmati dan menggunakan 

fasilitas penunjang. (Suwantoro gamal, 1997 )  

Untuk Pusat Seni Budaya Betawi Setu Babakan nantinya yang akan 

dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata internasional, produk 

pariwisata yang ada disana sangatlah berpotensi dan benar-benar dapat 

diandalkan sebagai daya tarik utama wisatawan. 

Potensi unggulan yang ada di Pusat Seni Budaya Betawi Setu Babakan 

di Jakarta, di rencanakan sebagai berikut : 

 

 15



 

1. Atraksi       

a) Atraksi Alam 

Kawasan Setu Babakan memiliki potensi alam yang sangat menarik, 

meskipun lokasinya berada diwilayah Jakarta, yang terkenal dengan 

tingkat polusi udara sangat tinggi. Tetapi di wilayah ini kondisi 

alamnya masih cukup asri dan banyak terdapat pohon-pohon besar 

sehingga menimbulkan kesan nyaman bagi wisatawan yang datang 

berkunjung. Selain itu adanya danau alami dilokasi perkampungan 

Betawi ini menambah keindahan alam yang memang terjaga dengan 

baik dan dapat diolah menjadi obyek wisata air. 

b) Atraksi Budaya dan sejarah    

Kesenian merupakan unsur penting yang tidak dapat dapat 

dipisahkan dari kebudayaan masyarakat Betawi, khususnya di 

perkampungan budaya Betawi, hampir setiap satu minggu sekali 

selalu di suguhkan atraksi kesenian tradisional Betawi, pertunjukan 

kesenian yang dipentaskan disana bermacam-macam, akan tetapi 

dalam penyajiannya masih kurang menarik berkesan monoton,  

Melihat kenyataan ini maka penulis mempunyai gagasan untuk 

melakukan perubahan dalam penampilan atau penyajian sehingga 

dapat menambah kualitas pertunjukan dan dapat menjadi daya tarik 

bagi pengunjung dalam menikmati kesenian tradisional. Wujud 

perubahan yang ditawarkan pada Pusat Seni Budaya Betawi Setu 

Babakan dengan menyediakan ruang pertunjukan atau teater yang 

ditunjang dengan atraksi panggung ( special effect) untuk menambah 

kualitas pertunjukan kesenian Betawi dan untuk mendukung hasil 

produk seni budaya yang berkualitas  perlu ditunjang dengan adanya 

sarana dan prasarana, dalam hal ini sanggar pelatihan seni karena 

saat ini sanggar-sanggar seni di Jakarta jumlahnya sangat sedikit 

sekali dan keberadaanya sangat sukar untuk dijumpai sehingga 

masyarakat kurang dapat mengenal seni budaya Betawi.  
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Adanya Pusat Seni Budaya betawi ini nantinya diharapkan dapat 

menjadi suatu wadah untuk integrasi kegiatan informasi, 

komunikasi, edukasi, rekreasi, kreatif sehingga minat masyarakat 

untuk mengenal dan mempelajari seni budaya Betawi akan semakin 

tinggi  

c) Atraksi Buatan Manusia  

1) Kerajinan tangan 

Kerajinan tangan khas masyarakat Betawi berupa cinderamata 

yang nantinya akan dipasarkan kepada wisatawan yang 

berkunjung ke Pusat Seni Budaya Betawi Setu Babakan, sebagai 

kenang-kenagan. Bentuk dari kerajinan ini bermacam-masam 

seperti boneke ondel-ondel, lukisan bernuansa Betawi, miniatur 

rumah adat Betawi dan masih banyak lagi. Kerajinan ini  

ditempatkan dalam satu galeri seni yaitu wadah yang dapat 

menjadi ajang komunikasi dan pemasaran antara konsumen dan 

produsen serta mengarahkan bagi terciptanya transaksi industri 

pariwisata, pendidikan dan produk kerajinan 
2) Makanan dan minuman khas Betawi 

Sebagai hasil dari pembauran masing-masing budaya yang 

terjadi satu dalam masyarakat Betawi, dimana pengaruh dari 

budaya asalnya tidaklah mudah untuk dihilangkan begitu saja, 

hal ini bisa kita lihat dari jenis makanan dan minuman masyarat 

Betawi, yaitu : 

a) Makanan  

− Nasi Kebuli, Laksa, gado-gado, Nasi Ulam dan lain-lain 

b) Kue  

− Kue Talam (Talam Udang, talam Singkong, Talam 

Srikaya)  
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− Kue Biji Ketapang, Kue Urat Kelapa, Kue Lapis Legit, 

Kue Bolu, Kue care, Kue Bugis, Kue Pepek, Kue siti 

Zulaikah, dan lain-lain 

c) Panganan  

− Kerak Telor, Tape Uli, Rengginang 

d) Minuman 

− Bir Pletok yaitu minuman yang terbuat dari kayu secang 

− Air manis yaitu sejenis sekoteng yang terbuat dari pacar 

cina 

− Wedang jahe 

Keaneka ragaman jenis makanan tradisional khas Betawi ini 

sangatlah menarik menambah ragam masyarakat Betawi dan 

dapat dijadikan daya tarik untuk dipromosikan kepada wisatawan 

dalam kemasan warung jajan khas Betawi 

2. Aksesbilitas 

Rencana produk wisata yang termasuk Aksesbilitas yang akan 

ditawarkan di Pusat Seni Budaya Betawi Setu Babakan, selain 

wisatawan dapat menikmati produk wisata yang telah diuraikan diatas. 

Pusat Seni Budaya Betawi nantinya juga menyediakan sarana 

transportasi sederhana yaitu sado atau bendi. Transportasi ini dapat 

digunakan wisatawan untuk mengelilingi perkampungan budaya Betawi, 

disini wisatawan dapat melihat danau Setu Babakan, rumah tinggal 

penduduk yang berarsitekturkan Betawi, aktifitas keseharian masyarakat 

Betawi dan dapat berdialog langsung dengan penduduk asli Betawi Setu 

Babakan 

3. Amenitas ( Fasilitas Pendukung) 

Produk wisata yang termasuk ke dalam jenis  amenitas seperti hotel atau 

penginapan saat ini kondisinya belum ada. Dalam kepariwisataan 

fasilitas-fasilitas ini di perlukan untuk penginapan para tamu atau 
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wisatawan yang akan melakukan penelitian dan pendidikan tentang seni 

budaya Betawi.  
e.    Hasil yang diharapkan  

1. Terbentuknya wadah pengembangan dan pelestarian Seni budaya 

Betawi didalam Perkampungan Budaya Betawi ke dalam suatu fasilitas 

Pusat Seni Budaya Betawi Setu Babakan yang mampu mewadahi 

berbagai bentuk kegiatan seni sebagai sarana untuk meningkatkan 

kreatifitas seni para seniman dalam usaha untuk melestarian dan 

mengembangan seni budaya Betawi agar dapat lebih baik dan mampu 

menarik minat wisatawan untuk lebih mengenal serta mempelajari 

tentang aneka ragam seni budaya Betawi      

2. Mampu menciptakan terjadinya kontak komunikasi antara pelaku seni 

dengan masyarakat atau wisatawan sehingga akan terjadi suatu interaksi 

yang saling menguntungkan. 

3. Mampu mewadahi kegiatan pelayanan informasi dan promosi yang 

terpadu dan efektif mengenai pariwisata, pendidikan, pentas seni budaya 

dan produk kerajinan masyarakat Betawi di Jakarta 

4. Dengan terbentuknya suatu fasilitas Pusat Seni Budaya Betawi Setu 

Babakan  yang diharapkan dapat menyumbangkan suatu pemasukan 

yang tidak sedikit bagi pendapatan daerah. 

5. Terciptanya sarana Pusat Seni Budaya Betawi Setu Babakan yang 

representatif sebagai strategi promosi atau pemasaran pariwisata dan 

difungsikan sebagai sentralisasi dari ke beragaman Seni Budaya Betawi   

sehingga suku Betawi memiliki identitas dan menjadi tuan rumah 

kembali di Jakarta.   
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C.  RUMUSAN PERMASALAHAN DAN PERSOALAN 

   1. Permasalahan  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, pokok permasalahan yang dapat  

diambil  sebagai pembahasan adalah : 

a) Kurangnya wadah kegiatan pengembang produk seni budaya Betawi yang 

representatif dan optimal, serta mampu mewadahi pengembangan dan 

pelestarian seni budaya untuk meningkatkan kreatifitas seni yang 

dihasilkan oleh para seniman-seniman Betawi dan sekaligus sebagai 

wadah integrasi kegiatan informasi penelitian, pengembangan seni 

budaya, pendidikan, rekreasi dan pariwisata untuk suatu  ajang yang dapat 

dipromosikan  kepada wisatawan 

b) Bagaimana merencanakan bangunan Pusat Seni Budaya Betawi di wilayah 

Setu Babakan, dengan memanfaatkan potensi yang ada agar dapat menjadi 

kesatuan yang utuh dalam proses pengembangan dan pelestarian seni 

budaya Betawi 

2.  Persoalan 

a) Bagaimana merencanakan penyediaan fasilitas pengembangan produk seni 

budaya yang reperesentatif yang dapat meningkatkan kreatifitas hasil seni 

dari para seniman-seniman Betwi, sebagai strategi pemasaran obyek 

wisata dan difungsikan untuk sentralisasi dari berbagai macam kegiatan 

seni budaya dan wisata budaya yang dapat diperkenalkan kepada 

wisatawan 

b) Bagaimana menggabungkan bentuk antara bangunan binaan dengan 

bangunan yang sudah ada di Setu Babakan sehingga dapat mendukung 

interaksi prilaku kegiatan didalamnya agar dapat serasi dan selaras dalam 

hal : 

− Konsep Penataan 

− Orientasi 

− View 

− Pencapaian 
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− Hubungan Massa 

− Prilaku Aktifitas 

− Sirkulasi   

D.  TUJUAN DAN SASARAN 

1. Tujuan 

Merencanakan dan merancang suatu gedung untuk pengembangan dan 

pelestarian seni budaya tradisional yang bernuansa ke Betawian dengan 

memperhatikan nilai-nilai budaya yang merupakan aset dokomentasi, 

informasi, dan kepariwisataan  

 2.  Sasaran 

a) Membuat suatu wadah Pusat Kesenian Betawi bertujuan untuk 

menyediakan alternatif baru sarana yang dapat dijadikan tempat 

pendidikan seni, pertunjukan, hiburan, dan informasi seni dan budaya oleh 

masyarakat Jakarta dan sekitarnya. 

b) Menentukan jenis kebutuhan ruang dan fasilitas pendukung dalam 

kelompok-kelompok sanggar seni dengan pertimbangan standart-standart 

kenyamanan dan keamanan ruang.  

c) Menampilkan rancangan panggung pertunjukan dengan teknologi modern 

sehingga mewujudkan seni pementasan panggung yang spektakuler, 

sehingga dapat menjadi daya tarik pengunjung 

d) Merencanakan desain Pusat Kesenian Betawi di Jakarta dengan style 

bangunan dan tata ruang yang menampilkan suasana Betawi namun 

memberi kesan kekinian dan tidak tergeser oleh jaman, sehingga memberi 

nilai point of interst dilingkungan sekitarnya. 

E.  BATASAN DAN LINGKUP PEMBAHASAN 

  1.  Batasan Pembahasan. 

a) Pembahasan lebih ditekankan pada permasalahan dan persoalan yang ada 

dengan harapan nantinya akan menghasilkan faktor penentu pada 

perencanaan dan perancangan. 
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b) Pembahasan dibatasi pada masalah-masalah pada lingkungan disiplin 

arsitektur, sedangkan disiplin ilmu lainnya sebagai penunjang akan 

dibahas dengan hipotesa dan logika sederhana. 

  2.  Linkup Pembahasan   

a) Pusat Kesenian Betawi sebagai sarana pertunjukan seni dan rekreasi 

dikota Jakarta yang bersifat komersial dan terbuka untuk umum dengan 

jangkauan pelayanan kota.  

b) Pembahasan diarahkan pada pembahasan masalah penggunaan teknologi 

system utama bangunan maupun system pendukung, 

c) Dari segi pembiayaan proyek dianggap tidak ada permasalahan. 

d) Literatur, arsitektur, hasil wawancara dan hasil survey berlaku benar dan 

dapat dipertanggung jawabkan 

 

F.   METODE PEMBAHASAN 

 1. Tahap Perumusan Masalah 

Didasarkan pada latar belakang yang ada dibidang kesenian dan 

kebudayaan yang didapat dari: 

a) Pengamatan /survey lapangan. 

b) Badan-badan yang berkaitan dengan masalah kesenian dan 

kebudayaan 

c) Wawancara dengan pihak-pihak yang dianggap mempunyai  

keterkaitan     dengan kegiatan kesenian Betawi. 

d) Studi literatur, yaitu penelusuran masalah lewat literatur 

 2. Tahap Pemecahan Masalah 

Menggunakan metode analisa dan sintesa, yaitu menjaring dan mengambil 

permasalahan-permasalahan yang berpengaruh terhadap proses kegiatan dan 

penentu pembahasan penyelesaian permasalahan. 

3. Tahap Perumusan Konsep 

Merumuskan konsep sebagai hasil dari analisa dan sintesa yang  dapat 

digunakan pada tahap pembuatan konsep. 
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G.  SISTEMATIKA PEMBAHASAN 
  

TAHAP     I : PENDAHULUAN 

Merupakan tahap pendahuluan yang menguraikan tentang 

latar belakang, permasalahan, persoalan, tujuan dan sasaran, 

ruang linkup pembahasan, batasan pembahasan, serta 

metode pembahasan dan sistematika pembahasan. 

 
TAHAP     II : TINJAUAN PUSTAKA DAN STUDI BANDING 

Berisi tentang teori-teori dari studi literatur dan studi 

banding 

 
TAHAP    III : TINJAUAN KHUSUS SETU BABAKAN DAN 

PERKEMBANGAN SENI BUDAYA BETAWI 

Mengungkapkan kondisi, potensi Perkampungan Betawi 

Setu Babakan yang akan dijadikan lokasi dari pada 

pembahasan dan perkembangan seni budaya Betawi di 

Jakarta   

TAHAP    IV : KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

PUSAT KESENIAN BETAWI DI SETU BABAKAN 

JAKARTA 

Mengungkapkan pendekatan kebutuhan fasilitas dan ruang, 

besaran ruang, hubungan ruang, persyaratan teknis 

bangunan, pendekatan tapak, pencapaian ke tapak, orientasi 

tapak dan bangunan, penzoningan tapak, pendekatan massa, 

bentuk penampilan bangunan, pendekatan sirkulasi, 

perletakan ruang, struktur bangunan, sistem utilitas, dan 

konsep desain yang merupakan hasil dari analisa 

pendekatan perencanaan dan perancangan bangunan sebagai 

wadah seni dan budaya yang nantinya digunakan sebagai 

pedoman dalam tahap desain. 
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