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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Pengertian Judul 

Judul DP3A ini adalah “SOLO ART THEATRE SEBAGAI WADAH 

PERTUNJUKAN SENI TEATER DAN BUDAYA TRADISIONAL 

SURAKARTA pengertian masing-masing kata dari maksud judul diatas adalah 

sebagai berikut: 

SOLO : Kota yang berada di propinsi Jawa tengah yang memiliki 

nilai pertumbuhan ekonomi dan budaya yang tinggi dan 

mempunyai slogan sebagai kota budaya. 

ART   :  Suatu bentuk Kesenian 

THEATRE : berasal dari kata theatron (θέατρον) dari bahasa Yunani, 

yang berarti "tempat untuk menonton"). 

PERTUNJUKAN : Aktivitas/ kegiatan memperlihatkan kepada umum suatu 

karya atau kreatifitas tertentu 

SENI TEATER : Seni Teater adalah seni yang kompleks, artinya dapat 

bekerjasama dengan cabang seni lainnya. 

SENI BUDAYA : Karya seni yang memiliki kekhasan mutu dari berbagai 

aspek pendukung seni dan sesuai hasil dan pemikiran akal 

budi dari penikmat seni tersebut (manusia) 

TRADISIONAL : Tradisional adalah Aksi dan tingkah laku yang keluar 

alamiah karena kebutuhan dari nenek moyang yang 

terdahulu. Tradisi adalah bagian dari tradisional namun bisa 

musnah karena adanya ketidakmauan masyarakat untuk 

mengikuti tradisi tersebut. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Yunani
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Solo Art Theatre, sebagai wadah pertunjukan seni teater dan seni budaya 

tradisional yang berarti adalah sebuah tempat atau bangunan yang dapat 

menampung kegiatan seni baik dalam mempertunjukan atau mementaskan hasil 

karya seni teater atau budaya dari local setempat dari kota Surakarta ataupun seni 

dari non lokal. 

 

1.2. Latar Belakang 

1.2.1. Umum 

Seni merupakan sebuah keterkaitan suatu kejadian yang terpaut dengan 

sebuah ruang atau tempat dan menyebabkan perubahan dalam ruang tersebut 

menjadi sebuah peristiwa tertentu. Kehadiran ruang dalam sebuah peristiwa seni 

merupakan sebuah kesatuan yang dapat menjelaskan suatu peristiwa atau 

penjiwaan fungsi seni dalam masyarakat. Peristiwa seni lebih bermakna dan 

melekat bagi masyarakatnya, biasa dilihat dari dimana ruang peristiwa seni itu 

hadir atau ada atau diadakan.  

Di Indonesia, seni bisa ada bersamaan dengan suatu peristiwa-peristiwa 

sosial yang terjadi langsung di masyarakatnya. Bersamaan peristiwa seni yang 

terjadi dimasyarakat Indonesia dilihat dari adanya upacara-upacara adat 

contohnya, hajat laut, pesta pernikahan, ziarah leluhur, seren taun, parien dan 

sejumlah ritual religi lainnya. Seni tersebut ada dalam peristiwa yang terjadi 

secara komunal, terjadi secara bersamaan pada tempat atau ruang yang lapang 

sampai pada daerah sekitar halaman rumah. 

Peristiwa seni di Indonesia dikenal dengan dengan nama seni tradisi bukan 

seni yang sesungguhnya. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia langsung 

bertautan dengan peristiwa seni tersebut dan sudah melekat dalam kehidupan 

masyarakatnya. Umumnya, seni tradisi berlangsung pada temapat-tempat lapang 

dan terbuka yang memiliki space luas (outdoor). Tidak jauh beda dengan yang di 

space luas, peristiwa seni bagi para bangsawan pada jaman kerajaan dahulu 

mengadakannya di keraton yaitu di depan latar keraton yang dikenal dengan nama 

pendopo. 
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Berkembangnya seni dahulu ke seni modern memberikan perubahan 

sesuatu yang beda dari seni itu. Di mulai dari era penjajahan, bangsa pendatang 

memberikan pengaruh seni yang beda. Seni yang biasa dilakukan di tempat lapang 

dengan ruang yang lebar mulai dimainkan pada sebuah tempat yang memiliki 

penataan ruang lebih kompleks dengan menggunakan sebuah gedung pertunjukan. 

Penggunaan gedung pertunjukan memulai era baru seni yang lebih 

kompleks dan fokus pada peristiwa seni itu. Penikmat seni yang dahulu 

menyaksikan pertunjukan dengan berdiri atau dinamis sesuai kehendak, kini lebih 

dapat menikmatinya meskipun dalam keadaan duduk. Dengan adanya gedung 

pertunjukan yang disediakanuntuk peristiwa seni itu sendiri, memberikan 

konstribusi yang baik dalam perkembangan tiap daerah di Indonesia. Banyak 

kota-kota yang membangun gedung pertunjukan untuk membentuk seni tradisinya 

agar tetap tertanam pada jiwa masyarakatnya serta dapat berkembang dan menjadi 

cirri khas daerah tersebut mengangkat citra budayanya. 

Peristiwa seni dan penikmat seni, mempunyai apresiasi yang berbeda. 

Sehingga dalam sebuah pertunjukan seni harus ada keselarasan yang dapat 

menggabungkan keduanya. Oleh karena itu peristiwa seni, tidak selalu fokus pada 

sebuah ruang fisik yang monoton seperti gedung kesenian atau gedung teater 

tertutup maupun terbuka. Perlunya apresiasi seni terkait dengan adanya gedung 

pertunjukan sebagai ruang penting bagi peristiwa seni dengan melakukan 

pelestarian peristiwa seni tersebut agar nilai tradisinya dapat selalu dikenang 

dilakukan revitalisasi dalam pemilihan ruang yang akan dijadikan peristiwa seni. 

Pelestarian tersebut dimaksudkan untuk memberikan improvisasi nilai seni tradisi 

agar terlihat lebih dekat dengan penikmat seni. 

 

1.2.2. Khusus 

Berkembangnya kesenian dan budaya di Kota Solo berjalan dengan 

dinamis. Berbagai ragam bentuk kesenian dan budaya yang melekat pada 

masyarakat Solo kebanyakan lahir dari para pemuda dan pemudinya yang kian 

serta ikut andil dalam melestarikan dan meningkatkan citra Kota Solo sebagai 

Kota yang menjunjung seni dan juga budaya sebagaimana Kota Solo yang dikenal 
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sebagai Kota budaya. Kesenian yang ada di Solo semakin berkembang selain dari 

seni tradisinya yang telah lama melekat diantaranya seperti kesenian seni tari, seni 

music, seni lukis, seni patung, seni grafiti, seni batik, dan seni pertunjukan/teater 

seperti ketoprak, wayang orang, wayang kulit, dagelan kesenian drama tersebut 

sudah melekat pada masyarakat Solo. 

Kesenian-kesenian itu mempunyai kelompok-kelompok yang membentuk 

suatu komunitas. Dalam penyampaian langsung ke masyarakat masih banyak 

kekurangan baik dari penjaringan dana, perijinan, ruang untuk berkomunitas seni 

tesebut dan merealisasikan seni-seni tersebut langsung. Hal itu karena tidak 

stabilnya sistem kerangka karja dari pihak lain untuk lebih mendukung dan 

memberi motivasi serta inisiatifnya dalam merealisasikan seni-seni tersebut. 

Tidak dengan kesenian seni pertunjukan yang kini sudah menjadi identitas atau 

icon dari kota Solo, seni pertunjukan sering dilakukan baik itu di dalam ruangan 

(indoor) maupun lapangan (outdoor) yang tergelar dan terlihat selalu megah.  

Seiring dengan sering diadakannya event pertunjukan dan pagelaran seni 

pertunjukan yang spektakuler, dikunjungi banyak orang, dan sering terjadi 

kemacetan pada jalan-jalan sekitar lokasi. Padahal lokasi tersebut menjadi tempat 

yang sering di gunakan untuk pertunjukan dan minimnya kapasitas gedung 

pertunjukan yang relatif tidak memadai dan kondisinya juga tidak terawat 

memberikan kesan prestis yang kurang nyaman seperti taman balekambang, 

taman Sriwedari, dan taman Budaya Surakarta. Kegiatan pertunjukan kesenian 

pada lokasi tersebut kebanyakan mengarah pada pertunjukan kesenian local dan 

tidak begitu besar. Sekalipun besar kesenian pertunjukan dilakukan di area 

keraton ataupun lapangan dan alun-alun yang jelas mengganggu sirkulasi disekitar 

lokasi dan terlihat tidak nyaman. Untuk itu, maka dengan alasan yang real itu 

semua Solo Art Theatre mencoba merealisasikan dan merespon dari kegiatan-

kegiatan kesenian dan budaya pada Kota Solo agar lebih berdinamika 

mengembangkan apresiasi seni teater dan budaya untuk masyarakat lokal Solo 

dan non lokal ataupun wisatawan asing. 

Dalam ide dan konsepnya Solo Art Theatre mempunyai tujuan untuk 

menampung berbagai kesenian yang ada di Solo dan dapat di pertunjukan serta 
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digunakan sebagai ruang untuk amatan kesenian dan penciptaan seni/creator seni 

dengan sistim edukasi dan pelatihan khususnya seni teater dan seni budaya di 

Solo. Solo Art Theatre memberikan kemudahan kepada creator seni/seniman  dan 

penikmat seni dalam mengakses sumber-sumber informasi seni dan memberikan 

arena outdoor untuk pementasan lebih menyatu dengan alam. Tempat-tempat 

pertunjukan yang dapat dilaksanankan akan dibuat semenyatu mungkin dengan 

keadaan keadaan Kota Solo dan sangat memprioritaskan peristiwa seni yang 

sering diadakan baik kesenian yang diselenggarakan lingkup lokal ataupun 

kesenian yang yang diselenggarakan secara besar dan spektakuler dengan lingkup 

nasional maupun internasional.  

Nilai kesenian teater dan seni budaya lokal lebih ditonjolkan dari seni-seni 

lainnya yang di jadikan sebagai pendukung pada bangunan Solo Art Theatre ini. 

Hal ini karena kesenian teater atau yang sering disebut seni drama dan seni 

budaya lokal lebih melekat pada masyarakat Solo dan sering dipelajari oleh wisata 

domestik ataupun wisatawan mancanegara dan sekaligus digunakan untuk 

mengembakan seniman-seniman/ creator seni agar lebih dapat melekatkan jiwa 

seninya pada Kota Solo seperti halnya slogan Kota Solo yang Kreatif, Berbudaya, 

dan Sejahtera. 

 

1.3. Potensi Kota Surakarta sebagai Kota Seni dan Budaya. 

Kota Surakarta dikenal sebagai Kota pusat kebudayaan yang tekenal di 

Jawa dengan tradisi Jawa yang kental sehingga menjadi pusat politik 

pengembanagan berbagai seni dan budaya secara tradisional. Pada abad ke-19 

kota Surakarta semakin makmur dengan berkembangnya bermacam kesenian dan 

bahasa Jawa itu sendiri. Berkembangnya seni dan budaya tersebut menjadikan 

kota Surakarta sebagai tolak ukur kesenian dan budaya di Jawa. 

Persaingan  muncul sejalan dengan perkembangan itu, yaitu antara kultur jawa 

Surakarta dengan jawa Yogyakarta yang dikenal melahirkan “gaya Surakata” dan 

“gaya Yogyakarta”. Persaingan kultur ini nampak pada bidang tata busana, seni 

atri, seni pertunjukan wayang, seni batik dan seni musik daerah, baik alat 

musiknya ataupun pengucapannya. 



6 
 

Surakarta dari tahun ke tahun berkembang pesat wajah kotanya yang 

didukung dengan budaya kota Surakarta yang juga semakin berkembang. Contoh 

perkembangannya yaitu dengan adanya rehab/pembenahan pusat-pusat kesenian 

di Surakarta seperti Taman Balekambang, Wayang Orang Sriwedari, dan lain-lain. 

Selain pembenahan dari gedung kesenian tersebut Kota Surakarta juga sering 

menyelenggarakan event-event besar yang berskala lokal, nasional dan bahkan 

internasional. 

Event-event yang diselenggarakan di Surakarta bahkan dalam 1 tahunnya 

bisa mencapai 50 event. Berikut event tahunan yang ada di Solo. 

Tabel 1.1: Event tahunan berupa event budaya, sosial, pariwisata, bisnis dll 

TANGGAL BULAN EVENT LOKASI 

15 Januari Grebeg Sudiro Pasar Gedhe 

41059 Februari Sekaten 
Alun-alun Utara Keraton 

Kasunanan Surakarta 

5 Februari Grebek Mulud 
Keraton Kasunanan 

Surakarta 

17 – 21 Februari Festival Kethoprak 
Gedung Kesenian 

Balekambang 

18 Februari Solo Karnaval Jalan Slamet Riyadi 

19 Maret 
Gunungan Charity Boat 

Race 
Bengawan Solo 

22 Maret Mahesa Lawung 
Keraton Kasunanan 

Surakarta 

18 – 22 April Pesona Balekambang Taman Balekambang 

29 April Solo Menari Jalan Slamet Riyadi 

41254 Mei 
Mangkunegaran Performing 

Art 
Pura Mangkunegaran 

http://wisatasolo.org/event-tahunan-kalender-tahunan-acara-tahunan-kota-solo.html
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Festival Dolanan Bocah Kawasan Gladak 

18 – 20 Mei 
  

  

Asia Pacific Historian 

Conference 
Solo 

22 – 24 Mei 
  

41190 Juni Kemah Budaya Lapangan Kota Barat 

13 – 14 Juni Keraton Art Festival 
Keraton Kasunanan 

Surakarta 

15 Juni 
Tingalan Jumenengan Dalem 

ke-7 SISKS XIII 

Keraton Kasunanan 

Surakarta 

16 – 20 Juni Solo Kampong Art Solo 

19 Juni Parade Hadrah Jalan Slamet Riyadi 

24-26 Juni Kreasso Kawasan Mangkunegaran 

30 Juni Solo Batik Carnival Jalan Slamet Riyadi 

41125 Juli SIEM Taman Balekambang 

13 – 16 Juli Solo Batik Fashion Komplek Balikota 

19 – 22 Juli 
Pentas Wayang Orang 

Gabungan 

Gedung Wayang Orang 

Sriwedari 

22 – 23 Juli Festival Dalang Bocah Joglo Sriwedar 

22 – 23 Juli Wayang Bocah 
Gedung Wayang Orang 

Sriwedari 

8 Agustus Malem Selikuran 
Keraton Kasunanan – 

Taman Sriwedari 

19 Agustus Grebeg Poso Kraton Kasunanan 

19-26 Agustus Bakdan ing Balekambang Taman Balekambang 
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22 – 29 Agustus Pekan Syawalan Jurug Taman Satwa Taru Jurug 

41158 September 
Federation Asian Cultural 

Promotion Conference 
Solo 

29 – 30 September Solo Keroncong Festival Mangkunegaran 

8 September 
Grand Final Pemilihan Putra 

– Putri Solo 
Ngarsopuro 

14 – 15 September Solo Keroncong Festival Kawasan Mangkunegaran 

21- 22 September Solo City Jazz Ngarsopuro / Sriwedari 

28 – 30 September SIPA Solo 

41944 Oktober 
Solo Investation Tourism 

and Trade Expo 
Solo 

13 – 14 Oktober 
Solo Internasional Tea 

Festival 
- 

14 Oktober Grebeg Pangan Purwosari – Sriwedari 

14 – 16 Oktober Solo Culinary Festival Solo 

25 – 28 Oktober Pasar Seni Balekambang Taman Balekambang 

26 Oktober Grebeg Besar 
Keraton Kasunanan 

Surakarta 

41222 November Javanesse Theatrical Solo 

11 November Kirab Apem Sewu Kampung Sewu 

11 November 
Bengawan Solo Gethek 

Festival 
Bengawan Solo 

26 – 27 November Kirab Malam 1 Sura 
Keraton Kasunanan – 

Pura Mangkunegaran 

25 November Wiyosan Jumenengan SP Pura Mangkunegaran 
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KGPAA Mankoe Nagoro IX 

31 Desember 
Pesta Budaya dan Kembang 

Api 
Solo 

 

Malam Tahun 

Baru Car Free 

Night 
  

Sumber: http://wisatasolo.org 

 

Event semua itu masih didukung dengan sistem transpotasi baru yang 

menciri khaskan kota Surakarta seperti Batik Solo Trans, Bis Tumpuk Werkudara 

dan Sepur kluthuk Jaladara. Semua itu menjadikan Kota Surakarta semakin nyata 

dengan Solo kota Budaya dalam slogan Kota Surakarta. 

 
Gambar 1.1: Solo International Ethnic Music (SIEM) 

Sumber: http://www.google.com/ Solo International Ethnic Music 

diakses pada hari selasa tanggal 19 Juni 2012 Pukul 03.12 AM 

 

 
Gambar 1.2: Solo Batik Carnival (SBC) 

Sumber: http://www.google.com/ Solo Batik carnival  

diakses pada hari selasa tanggal 19 Juni 2012 Pukul 03.12 AM 

http://wisatasolo.org/
http://www.google.com/
http://www.google.com/
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Gambar 1.3: Solo International Performing Art (SIPA) 

Sumber: http://google.com/ Solo International Performing Art 

diakses pada hari selasa tanggal 19 Juni 2012 Pukul 03.26 AM 

 

 
Gambar 1.4: Festival ketoprak di Solo 

Sumber: http://google.com/ Festival Keoprak di Solo 

diakses pada hari selasa tanggal 19 Juni 2012 Pukul 03.31 AM 

 

Selain kesenian teater, Solo juga mempunyai seni budaya yang melekat 

seperti campursari, sinden, daghelan, seni batik yang sudah menjadi ciri dari kota 

Solo. 

 

Tabel 1.2: Perkembangan Kunjungan Wisatawan Surakarta tahun 1998-2002 

 
TAHUN WISATAWAN 

MANCANEGARA 

WISATAWAN 

NUSANTARA 

JUMLAH 

WISATAWAN 

JUMLAH 

PERKEMBANGAN 

1998 13.274 504.676 517.950 26,92 % 

1999 11.443 560.607 572.050 Naik 10,45 % 

http://google.com/
http://google.com/
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2000 13.876 822.977 836.853 Naik 46,29 % 

2001 14.438 1.135.346 1.149.784 Naik 73,39 % 

2002 11.196 785.558 796.754 Turun 30,70 % 

Sumber: Dinas pariwisata Surakarta, Winarto 2004 

Keterangan : 

Penurunan jumlah wisatawan dapat diatasi dengan diadakannya kesenian 

tradisional di Surakarta sehingga Gedung Kesenian Surakarta menjadi kebutuhan 

dan sebagai upaya meningkatkan kembali jumlah wisata.  

 

Tabel 1.3: Jumlah Wisatawan di Kota Surakarta tahun 2005-2010 

 
NO. TAHUN WISATAWAN 

MANCANEGARA 

WISATAWAN 

DOMESTIK 

JUMLAH KETERANGAN 

1 2005 9.649 760.095 769.744  

2 2006 10.625 904.984 915.610 Naik 18,9 % 

3 2007 11.922 960.625 972.547 Naik 6,2 % 

4 2008 13.859 1.029.003 1.042.862 Naik 7,2 % 

5 2009 26.049 1.054.286 1.080.330 Naik 3,59 % 

Sumber: Dinas Pariwisata 2011 

Keterangan :  

Naiknya jumlah wisatawan yang datang ke Surakarta dalam kurun waktu lima 

tahun ini dikarenakan pembenahan tempat tempat wisata dan peningktan promosi 

pariwisata yang dilakukan oleh Pemerintah kota Surakarta. 

 

1.4. Permasalahan 

Bagaimana konsep Solo Art Theatre dalam mewadahi kegiatan kesenian, 

khususnya seni teater dan budaya yang ada di Solo untuk jangka waktu yang 

lama? 
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1.4.1. Persoalan  

1. Bagaimana menentukan lokasi site yang strategis, sesuai dengan tata 

guna lahan yang diprioritaskan sebagai kawasan kesenian dan budaya? 

2. Bagaimana tata layout pada kawasan Solo Art Theatre yang sesuai 

dengan penggunaan lahan dan konsep perancangan? 

3. Bagaimana menentukan pengelompokan kegiatan, pola kegiatan, 

kebutuhan ruang, pola hubungan ruang dan organisasi ruang serta 

persyaratan yang dibutuhkan oleh kegiatan yang ditampung Solo Art 

Theatre dengan fungsi bangunan kesenian dan budaya? 

4. Bagaimana merancang teknologi yang dibutuhkan oleh kawasan Solo 

Art Theatre yang terdiri dari beberapa hal seperti sistem sanitasi, sitem 

drainase, proteksi kebakaran dan sistem utilitas lainnya yang dapat 

mendukung keselarasan bangunan dan lingkungan Solo Art Theatre? 

5. Bagaimana mendesain konsep dan style kawasan Solo Art Theatre 

berdasarkan konsep PostModern dengan tradisional Solo dilingkupi 

desain eco building? 

 

1.5. Tujuan dan Sasaran 

1.5.1. Tujuan 

Mendesain gedung pertunjukan dan lingkungannya agar dapat digunakan 

sebagai wadah pertunjukan seni teater dan budaya tradisional Kota Solo dan 

kesenian lain sebagai pendukung perkembangan gerakan seni di Solo. 

1.5.2. Sasaran 

Merancang gedung pertunjukan seni teater yang bercirikan arsitektur post 

modern dengan penambahan aspek tradisional solo dan desain eco building dalam 

konsepnya. 

1.5.3. Lingkup Pembahasan  

Solo Art Theatre sebagai wadah pertunjukan seni teater dan seni budaya 

yang pembahasannya diarahkan pada perancangan fisik bangunan dan lingkungan 

bangunan yang ditinjau dari penerapan bangunan sesuai standar ilmu arsitektur 

dan perencanaannya dan juga bentuk bangunan tersebut yang menciri khaskan 
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arsitektur postmodern dengan penambahan budaya dari Kota Solo dan desain eco 

building. 

 

1.6. Keluaran 

a. Mendapatkan konsep analisa mengenai site dan bangunan pertunjukan 

teater. 

b. Mendapatkan konsep desain sebagai panduan perancangan gedung 

pertunjukan teater dan budaya di Surakarta. 

c. Mendapatkan konsep tata masa dan tata ruang. 

d. Mendapatkan konsep bangunan yang bercirikan dari pendekatan 

arsitektur postmodern dengan penambahan budaya lokal dan desain 

eco building. 

 

1.7. Metode Pembahasan 

Secara umum metode yang digunakan pada pembahasan ini adalah metode 

analisa dan sintesis yang menghubungkan masalah dalam mendapatkan 

tujuan dan sasaran melalui beberapa tahapan berikut: 

A. Pengumpulan Data 

1. Observasi : Pengamatan ini dilakukan untuk mengumpulkan data 

pengamatan terhadap lokasi, kondisi serta pengamatan terhadap 

gedung pertunjukan teater atau gedung kesenian yang berkaitan 

kesenian teater dengan tujuan untuk memperoleh data berhubungan 

dengan fasilitas gedung pertunjukan teater. 

2. Survey : Mencari data dari instansi terkait , dinas kota, dinas 

pariwisata, BPS tentang jumlah angka statistic potensi kota Surakarta, 

dan beberapa tempat pertunjukan teater dan seni budaya yang ada di 

Surakarta maupun di luar kota Surakarta. 

3. Studi Literatur : Merupakan studi tahapan tulisan dan karya yang 

didapat dari perpustakaan, majalah atau buku-buku yang dapat 

mendukung pembahasan yang akan digunakan. 
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4. Studi banding : Merupakan studi perbandingan terhadap 

bangunan/sarana gedung kesenian teater yang sudah ada yang 

dianggap mampu mewakili terhadap pembahasan yang akan dilakukan. 

B. Analisa Data 

Berisikan tentang uraian terhadap masalah berdasarkan data-data yang 

telah dikumpulkan dan dianalisis berdasarkan pada landasan teori yang 

relevan dengan masalah yang ada. 

C. Penyusunan Konsep 

Penyusunan Konsep perencanaan dan perancangan berdasarkan atas hasil 

persoalan masalah, keluaran dan analisa yang telah dilakukan. 

 

1.8. Sistematika Pembahasan 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan ini menguraikan tentang latar belakang masalah, 

permasalahaan, tujuan dan manfaat dan Lingkup Pembahasan. 

 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi mengenai kajian teori yang digunakan dalam penyusunan konsep 

perencanaan dan perancangan Solo Art Theatre menjelaskan batasan dan 

pengertian fungsi, jenis, skala pelayanan dan tinjauan khusus tentang 

lokasi perencanaan dan perancangan.  

 

BAB III : TINJAUAN KOTA SURAKARTA 

Pendekatan konsep perencanaan dan perancangan Solo Art Theatre yang 

memuat mengenai gambaran umum, aspek pemilihan site, sistem 

penunjang lingkungan terhadap adanya bangunan ini dan kondisi site serta 

pendekataan ekspresi arsitektural yang dapat mendukung perencanaan dan 

perancangan Solo Art Theater. 



15 
 

BAB IV:ANALISA PENDEKATAN KONSEP PERENCANAAN DAN 

PERANCANGAN  

Bab IV  membahas tentang penyusunan konsep dari desain perencanaan 

fisik Solo Art Theatre yang meliputi konsep kebutuhan ruang, konsep 

dimensi ruang, konsep persyaratan ruang, konsep organisasi ruang, dan 

zonafikasi ruang, konsep sistem konstruksi, konsep bentuk bangunan, 

konsep penerapan sistem utilitas serta analisa site sebagai landasan 

penyusunan desain. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

 

 

 


