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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Pengertian Judul 

SOLO CREATIVE ART AND CULTURE CENTRE  dari judul tersebut 

dapat diartikan per kata sebagai berikut : 

 

Solo : Salah satu kota yang berada di propinsi Jawa Tengah yang 

memiliki nilai pertumbuhan ekonomi dan budaya yang 

tinggi ( Tugas Akhir, Purnomo,2011 ) 

Creative  : kreatif, memiliki daya cipta; memiliki kemampuan untuk 

menciptakan; bersifat (mengandung) daya cipta: pekerjaan 

yg -- menghendaki kecerdasan dan imajinasi ( Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan Nasional ) 

Art 

 

 

 

 

 

Culture 

 

 

 

 

 

Centre 

: 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

:  

seni, keahlian membuat karya yg bermutu (dilihat dr segi 

kehalusannya, keindahannya, dsb); karya yg diciptakan 

dng keahlian yg luar biasa, spt tari, lukisan, ukiran; 

seniman tari sering juga menciptakan -- susastra yg indah 

( Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan 

dan Kebudayaan Nasional ) 

budaya,  pikiran; akal budi: hasil, adat istiadat menyelidiki 

bahasa dan sesuatu mengenai kebudayaan yg sudah 

berkembang (beradab, maju) sesuatu yg sudah menjadi 

kebiasaan yg sudah sukar diubah ( Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 

Nasional ) 

Sentral atau pusat ( Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional ) 

 



2 

 

Jadi pengertian judul secara keseluruhan dari “SOLO CREATIVE ART 

AND CULTURE CENTRE ” adalah sebuah tempat di kota Solo yang berfungsi 

mewadahi, menampung dan mengekspresikan yang berhubungan dengan seni dan 

budaya tradisonal kota Solo secara eksklusif dan menyeluruh serta dikemas 

dengan sentuhan kreatif serta memberikan wadah untuk edukasi dan informasi 

bagi masyarakat maupun wisatawan yang ingin mempelajari kreatifitas seni dan 

budaya yang ada di Kota Surakarta. 

1.2. Latar Belakang  

Solo merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki potensi pada 

berbagai macam kegiatan antara lain budaya, pariwisata, bisnis, dan perdagangan. 

Salah satu potensi kota Solo yang cukub tinggi yaitu budaya, sehingga Solo diberi 

brand sebagai “ Solo Kota Budaya “ Itu sebabnya masyarakat di kota Solo 

dituntut lebih kreatif dalam mengekspresikan budaya ke dalam berbagai desain 

agar budaya tradisional Solo tidak terkikis seiring perkembangan jaman. Sehingga 

pada ulang tahun Kota Solo yang 268 Solo dicanangkan sebagai kota kreatif. 

1.2.1. Latar belakang umum 

Kebudayaan berasal dari kata budayah yang dapat diartikan sebagai hasil 

rasa, cipta, dan karsa manusia. Mengingat kebudayaan adalah tumpahan ekspresi 

hidup manusia maka budaya itu mesti dilestarikan keberadaannya dengan baik di 

tengah masyarakatnya. Kalau budaya adalah rasa, cipta, dan karsa manusia maka 

untuk hasil dari budaya itulah yang dinamakan dengan kebudayaan 

Secara garis besar kebudayaan Indonesia dapat kita klasifikasikan dalam 

dua kelompok besar. Yaitu Kebudayaan Indonesia Klasik dan Kebudayaan 

Indonesia Modern. Para ahli kebudayaan telah mengkaji dengan sangat cermat 

akan kebudayaan klasik ini. Mereka memulai dengan pengkajian kebudayaan 

yang telah ditelurkan oleh kerajaan-kerajaan di Indonesia. Sebagai layaknya 

seorang pengkaji yang obyektif, mereka mengkaji dengan tanpa melihat dimensi-

dimensi yang ada dalam kerajaan tersebut. Mereka mempelajari semua dimensi 

tanpa ada yang dikesampingkan. Adapun dimensi yang sering ada adalah seperti 

agama, tarian, nyanyian, wayang kulit, lukisan, patung, seni ukir, dan hasil cipta 

lainnya.  
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Di era globalisasi yang semakin berkembang saat ini budaya sebagai 

identitas negara menjadi salah satu masalah utama. Terjadi pengikisan pada 

budaya tradisional dan menurunnya rasa cinta terhada budaya asli bangsa 

Indonesia. Karna budaya asing yang semakin cepat mempengaruhi generasi muda 

di bangsa ini, maka dibutuhkan filter agar tidak terlalu terbuai oleh budaya asing 

yang bertentangan dengan budaya timur. 

 Para generasi muda cenderung lebih senang mencontoh kebiasaan-

kebiaasan dan kebudayaan bangsa luar. Mereka menganggap itu adalah trend yang 

harus diikuti zaman sekarang. Padahal masih banyak kebudayaan di Indonesia ini 

yang harus diperhatikan dan dilestarikan oleh kita, para generasi muda. Karena 

sesungguhnya kebudayaan yang kita miliki adalah identitas bangsa itu sendiri. 

Dan juga bisa menjadi daya tarik dalam kepariwisataan di Indonesia. Jangan 

sampai hanya karena generasi muda yang acuh terhadap kebudayaan di negeri ini, 

kebudayaan kita direnggut dan diakui oleh bangsa lain. 

Persoalannya adalah banyak jenis seni budaya budaya kurang memperoleh 

kepedulian yang memadai sehingga tidak sedikit seni budaya yang punah, hidup 

segan hidup mati tak mau, bahkan terlindas oleh seni budaya pop yang instan. 

Oleh karena itu upaya revitalisasi seni budaya menjadi sangat penting dilakukan. 

Sebab menjaga keutuhan budaya bukanlah suatu tindakan sentimentalitas, bukan 

tindakan nostalgia, melainkan lebih merupakan tindakan manusia untuk menjaga 

integritas peradaban itu sendiri sebagai jati diri. 

Untuk menumbuhkan pemberdayaan seni budaya dalam membangun 

pekerti bangsa, harus adanya, hubungan manusia (guru/agen, seniman, pelaku 

budaya) dengan lingkungannya (sosial, budaya, dan mental). Sehingga harus 

adanya interkasi antara manusia dan lingkungan di sekitarnya. 

Dalam kehidupan kesenian, termasuk dalam konteks 

pembelajaran/pemberdayaan, terdapat hubungan dialektik antara seni budaya, 

inovasi, partisipasi, dan profesi. Logika demikian, menandakan bahwa kehidupan 

seni tak terlepas dengan bidang kehidupan lainnya. 

Karena banyaknya isue kekhawatiran akan terkikisnya budaya tradisonal 

apabila tidak adanya perhatian khusus dan kesadaran masyarakat maka perlu 
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adanya wadah untuk menampung, mengedukasi, dan mengekspresikan seni dan 

budaya tradisional yang memasukan unsur kreatifitas tanpa menghilangkan 

originalitas untuk menarik minat masyarakat untuk menjaga dan melestarikan seni 

dan budaya tradisional di era globalisasi saat ini. 

1.2.2. Kekhawatiran lunturnya budaya lokal 

Para generasi muda cenderung lebih senang mencontoh kebiasaan-

kebiaasan dan kebudayaan bangsa luar. Mereka menganggap itu adalah trend yang 

harus diikuti zaman sekarang. Padahal masih banyak kebudayaan di Indonesia ini 

yang harus diperhatikan dan dilestarikan oleh kita, para generasi muda. Karena 

sesungguhnya kebudayaan yang kita miliki adalah identitas bangsa itu sendiri. 

Dan juga bisa menjadi daya tarik dalam kepariwisataan di Indonesia. Jangan 

sampai hanya karena generasI muda yang acuh terhadap kebudayaan di negeri ini, 

kebudayaan kita direnggut dan diakui oleh bangsa lain. Dalam lontara’na 

Marioriwawodari Pattoriolong hingga  

Pangaderreng (2003:7), M.Raffiudin menegaskan :  

“…Sangatlah disayangkan bila nilai-nilai budaya kita yang begitu tinggi 

harus hilang begitu saja,oleh kita sendiri,hanya karena kurangnya kepedulian 

masyarakat untuk mempelajari dan memahami secara benar sesuai apa yang 

diwariskan leluhur kita…” 

Tor-Tor merupakan salah satu kebudayaan Indonesia yang diklaim oleh 

Malaysia. Ini merupakan kelalaian kita sebagai pelaku kebudayaan yang 

seharusnya menjaga dan melestarikan serta menunjukkan kepada dunia bahwa ini 

adalah Kebudayaan Indonesia. Sungguh ironis jika kita baru mau peduli setelah 

kebudayaan kita diklaim Negara lain. Terlalu bernilai dan terlalu berharga budaya 

kita untuk tidak dilestarikan. Karena terlalu bernilai dan berharga lah Malaysia 

ingin mengklaim budaya kita. Karena mereka tidak mempunyai kebudayaan yang 

unik seperti di Indonesia ini.  

banyak orang-orang dari mancanegara yang mencintai kebudayaan 

Indonesia,  sebagai pribumi kita seharusnya memperdulikan kebudayaan kita 

sendiri.  dibalik itu ada banyak cara untuk lebih membuat kita mengenal dan 

memahami kebudayaan kita. Misalnya kita bisa mengadakan Festival Budaya 
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secara rutin, mematenkan hak cipta dan  masih banyak cara lainnya, pelajaran 

tentang kebudayaan juga harus lebih di tingkatkan didalam pelajaran di sekolah. 

Inilah tugas kita sebagai pemuda penerus bangsa untuk memperjuangkan dan 

melestarikan budaya bangsa. 

Apabila kita tidak ingin budaya kita di klaim atau di ambil oleh negara lain 

maka dari itu ini adalah kita sebagai penerus bangsa tidak hanya orang tua, 

remaja, bahkan anak - anak pun perlu di bina agar tetap melestarikan budaya 

bangsa kita. Karena sebagai identitas bangsa. 

1.2.3. Perkembangan Kota Surakarta. 

Dalam strategi pengembangan  nasional maupun kebijakan pemerintah 

provinsi Jawa Tengah, Surakarta melengkapi fungsi- fungsi lain sebagai kota 

budaya, olahraga, pariwisata, industri, perdagangan, dan pendidikan. Visi dan 

misi Kota Surakarta untuk masa 20 tahun ke depan dengan Trikrida Utamanya 

yang diharapkan menjadi jati diri fungsi kota, yaitu perembangan sektor- sektor 

pariwisata, budaya, dan olahraga. 

Perkembangan wilayah kota Surakarta yang dituntut sebagai kota budaya, 

pariwisata, pendidikan, olahraga, industri dan perdagangan mendorong 

pembangunan kota untuk dapat memberikan fasilitas- fasilitas yang memadai 

untuk menampung kegiatan- kegiatan yang ada, seiring dengan perkembangan 

dan kegiatan- kegiatan yang mendukung berkembangnya kota Surakarta. 

Posisi kota Surakarta yang dikelilingi daerah lain bisa menjadi unsur 

pendukung bagi perkembangan kota. Potensi berkembangnya kota Surakarta 

ditandai dengan banyaknya acara- acara kebudayaan yang bertaraf internasional 

yang diadakan di kota Surakarta. Semakin bertambahnya fasilitas- fasilitas hotel 

serta apartemen yang ada menjadi salah satu penanda bahwa terjadi 

perkembangan ekonomi dan bisnis di kota Surakarta. 
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Gambar 1. 1 Turism Map Kota Surakarta 
Sumber : www.wikimapia.com 

Secara geografis kota Surakarta memiliki potensi karena kota ini terletak 

di dekat kota yang berkembang pesat yaitu Yogyakarta. Dengan demikian akan 

memberikan aspek hubungan dan fungsi secara regional terhadap kota Surakarta. 

Dengan berbagai macam  kebudayaan  dan objek wisata maka dengan adanya solo 

pusat kreatifitas seni dan budaya ini diharapkan menjadi faktor pendukung dan 

penunjang berkembangnya kota Surakarta di bidang pariwisata dan kebudayaan. 

1.2.4. Perkembangan Seni Budaya di Surakarta 

Kota Solo di dirikan pada 16 februari 1745. Dalam perkembangannya, Kota 

Solo mengalami perkembangan di berbagai bidang, termasuk kebudayaan. 

Kebudayaan tumbuh sangat subur dan mengakar sangat kuat di Solo, di antaranya 

bahasa, religi, transportasi, seni, festival dan perayaan. Solo merupakan kota pusat 

kebudayaan Jawa. Hal ini di kuatkan dengan kondisi masyarakat Solo yang masih 

banyak berpegang pada nilai-nilai tradisonal. Ini membuktikan bahwa kebudayaan 

Jawa telah mengakar dengan kehidupan masyarakat Solo.  

Seiring meningkat pesatnya Ilmu Teknologi dan Informasi secara global di 

kota Solo belakangan ini memberikan berbagai pengaruh bagi masyarakat. Salah 

satunya adalah menyebabkan terkikisnya nilai-nilai budaya daerah di kalangan 



7 

 

masyarakat, khususnya remaja dan anak-anak usia dini. Budaya seni tradisional 

yang dulunya melekat dikalangan anak-anak usia dini baik sebagai ketrampilan 

maupun media bermain kini sudah jauh dari masa kanak-kanak. Penyebab 

lunturnya budaya yaitu biasanya orang-orang yang mulai hidup di 

kota besar lambat laun akan terlepas dari kebiasaan hidup yang tradisional.   

Selain media-media elektronik, media cetak juga berpengaruh terhadap 

lunturnya kebudayaan. Sebab didalam media cetak banyak juga dijumpai 

beberapa budaya asing yang membawa dampak negatif. Hal ini cukub 

berpengaruh terhadap posisi seni budaya tradisional di kota solo 

Di kota solo seni dan budaya masih cukup mengakar pada masyarakat kota 

banyak upaya dari upaya dari pemerintah untuk m e m p e r t a h a n  seni dan 

budaya tradisonal kota solo, semenjak masa jabatan Bapak Walikota Bp. Joko 

widodo pada tahun 2005 - 2012, seni dan budaya di kota solo sedikit demi sedikit 

mulai hidup dan pulih kembali. Pemerintah dan masyarakat sepertinya memiliki 

banyak upaya untuk lebih kreatif dalam menarik minat dan perhatian masyarakat 

antara lain dengan mengadakan event – event budaya seperti carnaval dan festival. 

Kota Surakarta atau yang lebih dikenal dengan Kota Solo merupakan kota 

budaya yang dikenal hingga skala internasional. Berbagai event budaya telah 

digelar di Kota ini dengan keberhasilannya dalam mengundang kagum dan 

perhatian baik dari masyarakat Surakarta, masyarakat luar kota bahkan warga 

asing. Hal itu dikarenakan event – event tersebut sebagian besar berskala 

internasional, maka tak heran jika banyak wisatawa mancanegara yang 

menyempatkan diri menonton event tersebut. 

Salah satu event budaya bertaraf internasional yaitu Solo International 

Ethnic Music (SIEM) menjadi bahan perbincangan di media public khususnya 

masyarakat Solo dan sekitarnya. Hal utama yang menjadi bahan utama adalah 

mengenai masalah tempat penyelengaraan SIEM tersebut. Sangat ironis sekali 

mengingat Kota Solo adalah Kota Budaya tetapi masih mengalami kebingunan 

ketika mencari tempat yang dapat menyelenggarakan event budaya skala 

internasional dan kemudian SIEM diselenggarakan di Karanganyar. Seharusnya 

itu menjadi masalah yang harus segera diselesaikan supaya tidak mencoreng 
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wajah Kota Solo. Selain itu, juga adanya event budaya seperti Solo Batik Carnival 

yang diselenggarakan di stadion Sriwedari, tempat yang kurang representative 

untuk menggelar event budaya karena tempat tersebut merupakan tempat 

olahraga. 

Memang selama ini belum terdapat tempat yang secara resmi sebagai “base 

camp” dalam menyelenggarakan event budaya. Tahun lalu, SIEM 

diselenggarakan di Pamedan Mangkunegaran yang merupakan kawasan keraton, 

kemudian akan diselenggarakan di Taman  Balekambang yang merupakan taman 

kota sehingga tidak diperbolehkan. Untuk itu, perlu direncanakan suatu kawasan 

budaya Surakarta yang dapat mendukung keberadaan event – event budaya di kota 

Surakarta sehingga dapat menguatkan identitas Kota Solo sebagai Kota Budaya. 

Dalam analisis kami, terdapat beberapa lokasi alternative dalam pengembangan 

kawasan budaya tersebut. Salah satunya adalah di kawasan Solo Utara atau 

tepatnya di daerah Kelurahan Nusukan. Hal itu sesuai dengan isu bahwa Solo 

tertinggal sehingga perlu dikembangkan Solo bagian utara supaya tidak terjadi 

kesenjangan antar dua bagian wilayah tersebut. ( hanungprabowo, 2012 ) 

Pembangunan kawasan budaya tersebut dapat berupa gedung teater dan 

pertunjukan ( pertunjukan indoor ), sanggar seni dan budaya Surakarta (sebagai 

tempat latihan), serta amphitheatre budaya Surakarta (pertunjukan outdoor), serta 

fasilitas pendukung seperti gedung pertemuan, food court, parkir, mushola dan 

lainnya. Namun ditengah isue bergeraknya kota solo ke arah globalisasi salah 

satunya ditandai dengan banyaknya pembangunan mall dan apartemen, Solo harus 

tetap menjaga kelestarianya sebagai kota budaya, hal ini memerlukan fasilitas dan 

penunjang yang memadai dalam mewujudkan pelestarian seni dan budaya 

tradisional kota Solo. 

Masyarakat sepertinya kurang memiliki ruang gerak dalam mengembangkan 

kreatifitas dalam bidang seni dan budaya di kota solo, seperti contoh Gedung 

Wayang Orang Sriwedari semakin sedikitnya apresiasi masyarakat tentang 

kebudayaan wayang orang disebabkan karena fasilitas yang kurang memadai 

bahkan dikatakan tidak layak karena bangunanya yang sudah rapuh dan tua. Di 

Kota Solo juga belum terdapat bangunan yang menandakan landmark kota Solo 

http://hanungprabowo.wordpress.com/author/hanungprabowo/
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sebagai kota budaya menjadi salah satu alasan kurangnya pendukung dan 

penunjang berkembangnya kreatiftas seni dan budaya di kota Solo. 

1.2.5. Pemberdayaan seni dan budaya. 

Nusantara, bangsa ini sangat kaya ragam dan jenisnya seni budaya dengan 

bentuk (wujud) penampilannya baik seni tari, rupa, musik, dan teater. Sebut saja 

beragam wujud wayang, kethoprak, ludruk, saman, rodat, tayub, tor-tor, dan 

sebagainya. Semua bentuk dan jenis seni budaya seperti itu memuat nilai-nilai 

kearifan lokal yang tak terbantahkan. Dalam seni budaya budaya kita yang 

komunal merefleksikan nilai-nilai kebersamaan, toleransi, penghormatan, 

ketaatan, dan lain-lain. Persoalannya adalah banyak jenis seni budaya budaya 

kurang memperoleh kepedulian yang memadai sehingga tidak sedikit seni budaya 

yang punah, hidup segan hidup mati tak mau, bahkan terlindas oleh seni budaya 

pop yang instan. Oleh karena itu upaya revitalisasi seni budaya menjadi sangat 

penting dilakukan. Sebab menjaga keutuhan budaya bukanlah suatu tindakan 

sentimentalitas, bukan tindakan nostalgia, melainkan lebih merupakan tindakan 

manusia untuk menjaga integritas peradaban itu sendiri sebagai jati diri. 

Dalam kehidupan kesenian, termasuk dalam konteks 

pembelajaran/pemberdayaan, terdapat hubungan dialektik antara seni budaya, 

inovasi, partisipasi, dan profesi. Logika demikian, menandakan bahwa kehidupan 

seni tak terlepas dengan bidang kehidupan lainnya. Untuk memberdayakan seni 

budaya dalam membangun pekerti bangsa perlu landasan pemikiran yang dapat 

dijabarkan sebagai berikut:  

1. hubungan antara seni budaya dan pekerti memerlukan pengaturan atau sistem 

manajeman. 

2. hubungan antara pekerti dan patisipasi membutuhkan rekayasa.  

3. hubungan partisipasi dengan profesi dimediasi oleh legalitas. 

4. hubungan seni budaya dan profesi dimediasi oleh tatanan normatif dan etika. 

5.  hubungan antara seni budaya dan partisipasi memerlukan subsidi. 

6. hubungan antara pekerti dan profesi memerlukan sikap proaktif dan 

kreatifitas.  
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1.2.6. Kreatifitas seni dan budaya 

Daya cipta atau kreativitas adalah proses mental yang melibatkan 

pemunculan gagasan atau anggitan (concept) baru, atau hubungan baru antara 

gagasan dan konsep. kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan cara- 

cara baru dalam pemecahan masalah dan menemukan peluang baru.  

Kreatifitas itu sendiri memiliki aspek yang luas, keanekaragaman kreatifitas 

yang populer di kota solo misalnya kerajinan, seni tari, festival, desain, music , 

dsb. Kreatifitas inilah yang perlu dikembangkan agar budaya di kota solo ini tidak 

luntur dengan perkembangan jaman. 

 Dalam membangun kreatifitas masyarakat perlu adanya ruang gerak agar 

masyarakat kota solo dapat mengembangkan kreatifitasnya dengan baik. Ruang 

gerak inilah yang nantinya akan mewadahi kreatifitas agar masyarakat dapat 

saling berinteraksi dan berkomunikasi berkaitan dengan kreatifitas pada desain 

selain itu juga dapat memberikan edukasi baik berupa seni maupun budaya. 

Dengan adanya permasalahan di atas, mendorong berdirinya tempat- tempat 

yang melayani kebutuhan masyarakat akan budaya dan kreatifitas. Pusat 

kreatifitas masyarakat kota solo ini bertujuan untuk memberikan jasa pelayanan 

berupa fasilitas untuk mewadahi kreatifitas masyarakat kota agar mendapatkan 

fasilitas untuk mengapresiasikan karya - karya seni dan desain mereka. 

Untuk melayani masyarakat yang berkaitan dengan kreatifitas perlu adanya 

beberapa fasilitas penunjang diantaranya terdapat panggung hiburan, galeri, 

studio, balai lelang, dsb kemudian di dalamnya selain dapat digunakan sebagai 

pelatihan juga dapat digunakan sebagai pusat kerajinan yang dapat di pamerkan 

dan menjual hasil karya masyarakat 

Selain dapat mewadahi kreatifitas masyarakat kota solo , hal ini dapat 

bermanfaat sebagai pusat edukasi dan informasi yang menarik wisatawan asing 

dan lokal seputar hasil karya – karya kreatifitas seni dan budaya tersebut . 

Creative center ini juga dapat berperan dalam mengembangkan budaya lokal dan 

bangga dengan memamerkan dan mempertunjukan hasil karya kreatifitas anak 

bangsa. 
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1.2.7. Solo Kota Kreatif.  

Pengembangan kampung  dengan memberdayakan potensi   lokal berbasis 

pariwisata kreatif dan pembangunan berkelanjutan  yang bertumpu pada industri 

(usaha kecil dan menengah / UKM), bangunan dan lingkungan, sejarah serta 

tradisi sosial budayanya dapat mengangkat suatu kampung menjadi kampung 

kreatif. ( Koran solopos, Senin, 18 Februari 2013 ) 

Terwujudnya kampung-kampung kreatif tersebut akan menjadi salah satu 

generator penggerak berkembangnya suatu kota menjadi kota kreatif. Menurut 

Hermantoro, dalam bukunya Creative Based Tourism, pariwisata kreatif akan 

mempercepat dorongan suatu kampung menjadi kampung kreatif. 

Pariwisata berbasis kreativitas adalah pariwisata yang melibatkan komunitas 

lokal sebagai sumber inspirasi dan terlibat dalam proses kreatif sebuah kunjungan 

wisata. Dalam hal ini wisatawan kreatif dapat bersifat individual atau kelompok 

yang melakukan perjalanan dengan tujuan untuk pengembangan kreativitas. 

Wisatawan kreatif tidak masuk dalam kategori wisatawan massal yang hanya 

mengarah pada leisure tourism. Pariwisata kreatif merupakan bentuk dari konsep 

pariwisata yang bertanggung jawab terhadap keberadaan komunitas lokal. 

Pariwisata kreatif dipahami sebagai pariwisata yang bertujuan untuk 

pengembangan diri, tidak bersifat massal, mengakomodasi keberadaan usaha 

menengah dan kecil, memberikan ruang interaksi pada komunitas dan 

memberikan penghargaan kepada lingkungan. Wisatawan kreatif adalah 

wisatawan yang tidak hanya semata-mata memberikan kompensasi terhadap 

dampak yang dihasilkannya, namun mereka harus dapat menjadi bagian dari 

komunitas itu sendiri dan bermanfaat bagi kesejahteraan komunitas lokal (host 

community). 

Tujuan pariwisata masa depan adalah tujuan pariwisata yang kreatif yang 

memberikan dampak. Menurut Hermantoro, dampak tersebut antara lain 

memberikan kesejahteraan jangka panjang pada masyarakat lokal melalui konsep 

pengembangan pariwisata berbasis komunitas, menjamin kepuasan pengalaman 

wisatawan, paling tidak kepuasan wisatawan dapat melebihi ekspetasinya. Selain 

itu, meningkatkan keuntungan bisnis bagi sektor swasta dan dapat menciptakan 
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suatu iklim usaha yang kondusif, mengoptimalkan dampak positif ekonomi, 

sosial, dan lingkungan agar terjadi keseimbangan pembangunan. Yang tak kalah 

penting adalah meningkatkan citra tujuan secara politis karena citra tujuan bisa 

mendongkrak citra politis suatu negara. Dan yang terakhir, meningkatkan 

kreativitas dan kesejahteraan masyarakat setempat guna kesinambungan 

pembangunan. 

Dalam hal ini, jenis kegiatan pariwisata berbasis kreativitas yaitu kegiatan 

pariwisata bersumber budaya dan ilmu pengetahuan lokal yang dikembangkan 

secara interaktif antara komunikasi kreatif lokal dengan wisatawan dan dapat 

menghasilkan produk baru dari interaksi yang dilakukan tersebut. Pariwisata 

kreatif harus berbasis pada  pembangunan wisata berkelanjutan. Adapun ciri-ciri 

pariwisata berkelanjutan antara lain aktivitas yang dilakukan minimal berbasis 

ramah lingkungan, mencerminkan budaya lokal serta ekonomis. 

Dalam perkembangannya, Kota Solo punya beberapa kampung kreatif, 

antara lain Kampoeng Batik Laweyan dan Kampung Wisata Batik Kauman. Dua 

kampung ini adalah penghasil batik tradisional yang telah berkembang menjadi 

pusat industri kreatif dan pariwisata kreatif dengan objek andalan adalah batik, 

kuliner, bangunan, sejarah serta tradisi sosial kehidupan masyarakatnya. Ke depan 

akan muncul Kampung Kerajinan Njayengan yang mengandalkan industri 

perhiasan emas dan intan serta tradisi budayanya sebagai unggulan. Kampung 

sangkar burung, kampung shuttlecock, kampung mebel, kampung blangkon dan 

masih banyak potensi kampung lainnya adalah yang selama ini belum digali dan 

diberdayakan dengan optimal. 

Semakin tumbuh dan berkembangnya kampung-kampung kreatif,  ditambah 

aktivitas wisata  kreatif dari warga  kota di kawasan lainnya yang disertai 

penataan sarana dan prasarana kota yang memadai akan berujung pada 

terwujudnya cita-cita  Solo sebagai kota kreatif ( Priatmono,2012). Solo 

merupakan suatu kota dengan slogan yang berbunyi “ solo jiwanya jawa “ hal ini 

yang kemudian menjadikan solo semakin di kenal sebagai kota budaya di 

Indonesia. Modernisasi ini membawa masyarakat dan pemerintah kota Surakarta 

sepertinya semakin pandai mengemas kesenian dan  kebudayaan tradisonal jawa 



13 

 

ini lebih kreatif agar masyarakat dapat lebih mudah untuk mengenal dan 

melestarikan budaya bangsa. 

Apresiasi ini disambut baik oleh masyarakat , seperti banyalnya event–event 

di kota solo yang hampir sebagian besar berkaitan dengan budaya khususnya jawa 

, seperti SBC , Red batik, solo menari , Festival jenang, dsb itu semua adalah 

usaha pemerintah untuk melayani kebutuhan konsumen masyarakat mengenai seni 

dan budaya. 

Perancangan solo creative art and culture centre  ini sebagai salah  satu  

upaya untuk mewujudkan hal tersebut diatas yaitu adalah sebagai sarana edukasi 

kesenian dan kebudayaan kota Solo serta menginformasikan dan 

mempublikasikan sejarah dan seni budaya di indonesia secara eksklusif dan 

menyeluruh yang diharapkan juga menjadi ikon atas kreatifitas dan 

keanekaragaman budaya di Surakarta. 

 

1.3. Rumusan Permasalahan 

Menanggapi isue tentang kekhawatiran akan terkikisnya kesenian dan 

kebudayaan tradisional seiring dengan perkembangan jaman serta kesadaran 

masyarakat akan budaya tradisonal semakin luntur sehingga perlu adanya sebuah 

bangunan yang mewadahi  dan menunjang kreativitas masyarakat kota khususnya 

solo dapat kesenian dan kebudayaan tradisional dengan fasilitas yang lengkap dan 

memadai. Sehingga diharapkan kesenian dan kebudayaan tradisional dapat pulih 

kembali dan dilestarikan hingga masa yang akan datang.  

Bagaimana merencanakan sebuah bangunan untuk fasilitas kreatifitas seni 

dan budaya sebagai wadah edukasi dan informasi budaya Kota Solo. 

 

1.4. Tujuan dan Sasaran 

1.4.1. Tujuan 

a. Merencanakan bangunan Solo Creative Art and Culture Centre untuk 

memberikan wadah kreatifitas seni dan budaya masyarakat , sehingga 

kebudayaan indonesia khususnya Solo dapat dilestarikan dan  dikemas 

dengan lebih kreatif. 
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b. Perencanaan Solo Creative Art and Culture Centre merencanakan 

bangunan sebagai icon / Landmark krestifitas seni dan kebudayaan. 

c. Mengkombinasikan dua fungsi yaitu fungsi sebagai pusat kreatifitas 

seni dan budaya dan fungsi sebagai tempat pertujukan, galeri, dan 

balai lelang ke dalam sebuah bangunan juga memberikan wadah 

edukasi untuk masyarakat luas untuk mengetahui dan mempelajari 

kebudayaan dalam negeri. 

 

1.4.2. Sasaran 

Merancang sebuah bangunan Solo Creative Art and Culture Centre yang 

mampu mewadahi aktifitas di dalamnya yaitu sebagai sarana edukasi dan 

informasi kesenian dan kebudayaan Kota Solo dan dikemas dengan lebih kreatif. 

Dan menciptakan Solo Creative Art and Culture Centre sebagai landmark dan 

icon kebudayaan Kota Solo. 

 

1.5. Batasan dan Lingkup Pembahasan 

1.5.1. Batasan 

a. Pembahasan ditekankan pada permasalahan dan persoalan yang ada, 

dengan harapan menghasilkan faktor penentu pada perencanaan dan 

perancangan fisik bangunan 

b. Pembahasan dilakukan dalam lingkup pemikiran dan disiplin ilmu 

arsitektur dan pembahasan diluar itu dibahas dalam batasan sebagai 

pendukung 

 

1.5.2. Lingkup Pembahasan 

Pembahasan ditekankan pada prinsip- prinsip arsitektur yang akan 

diterapkan bentuk massa bangunan, perencanaan tapak, orientasi bangunan, desain 

fasade, peralatan pembayangan, instrumen penerangan alam, lansekap horizontal 

dan vertikal. 
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1.6. Metoda Pembahasan 

1.6.1. Metoda Kompilasi Data 

a. Observasi 

Yaitu melakukan studi lapangan melalui pengamatan langsug untuk 

mengetahui kondisi fisik lokasi dan tata existing, saran prasarana yang 

tersedia serta faktor penunjang dan potensi yang ada 

b. Survey Instansional 

Proses untuk mencari sumber dan memperoleh data yang didapatkan 

dari instansi terkait, antara lain : 

1) BAPPEDA tentang RUTRK Kota Surakarta 

2) Dinas kesenian dan kebudayaan. 

1.6.2. Studi Literatur 

Merupakan studi terhadap tulisan dan karya yang sudah ada dan yang 

berkaitan dengan kecantikan dan kebugaran, misalnya dari : 

a. Media cetak dan elektronik untuk mendapatkan berita- berita dan 

perkembangan serta berita- berita yang dapat menjadi acuan konsep 

b. Referensi pustaka berupa buku- buku maupun skripsi yang mendukung 

dalam penulisan 

c. Studi komparatif merupakan studi perbandingan terhadap bangunan 

atau sarana yang sudah ada dan sekiranya berhubungan 

1.6.3. Analisis Data 

Melakukan uraian terhadap masalah berdasarkan data- data yang telah 

terkumpul dan analisis berdasarkan pada landasan teori yang relevan dengan 

permasalahan yang ada 

 

1.7. Sistematika Pembahasan 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Menguraikan secara garis besar landasan konsep yang 

meliputi latar belakang, permasalahan, tujuan, dan sasaran, 

lingkup pembahasan, metode pembahasan, dan sistematika 

penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Berisi tentang tinjauan terhadap literatur- literatur yang 

meliputi tinjauan umum tentang  kreatifitas, kegiatan seni 

dan budaya serta konsep arsitektur 

BAB III TINJAUAN KOTA SURAKARTA    

Berisi tinjauan umum tentang Kota Surakarta, solo creative 

art and culture centre dengan beberapa pembahasan yang 

ditinjau dari aspek yang berkaitan dengan perencanaannya 

dan perancangannya yaitu gambaran umum, aspek 

pemilihan, sistem lingkungandan kondisi site serta 

pendekatan ekspresi arsitektural yang dapat mendukung. 

BAB IV ANALISA KONSEP PERENCANAAN DAN 

PERANCANGAN SOLO INTERNATIONAL 

CREATIVE ART AND CULTURE CENTRE   

 Berisi tentang analisa dan konsep dasar perencanaan dan 

perancangan mengenai site, peruangan, tampilan bangunan, 

struktur, interior, dan utilitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


