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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Pengertian Judul 

1.1.1 Arti judul 

Judul laporan Dasar Program Perencanaan dan Perancangan 

Arsitektur (DP3A)  yang diangkat adalah “Gedung Teater Serbaguna 

di Surakarta dengan Pendekatan pada Arsitektur Dekonstruksi”. 

Untuk dapat mengetahui pengertian judul diatas, maka diuraikan lebih 

dahulu pengertian atau definisi dari masing-masing komponen kata yang 

digunakan dalam menyusun judul tersebut. 

a. Gedung 

 Gedung adalah bangunan tembok dan sebagainya yang berukuran 

besar sebagai tempat kegiatan, seperti perkantoran, pertemuan, 

perniagaan, pertunjukan, olahraga, dsb.(Sumber : Kamus Besar Bahasa 

Indonesia). 

b. Teater 

 Teater adalah gedung atau ruangan tempat pertunjukan film, 

sandiwara, atau dapat juga diartikan sebagai pementasan drama sebagai 

suatu seni atau profesi.(Sumber : Kamus Besar Bahasa Indonesia) 

c. Serbaguna 

 Serbaguna berarti dapat digunakan untuk segala hal atau untuk 

berbagai maksud yang telah ditentukan. (Sumber : Kamus Besar Bahasa 

Indonesia) 

d. Karesidenan Surakarta / Sala / Solo 

Karesidenan Surakarta adalah wilayah karesidenan (Bel.Residentie 

Soerakarta) di Jawa Tengah pada masa kolonial Belanda dan beberapa 

tahun setelahnya. Wilayahnya mencakup daerah kekuasaan Kasunanan 

Surakarta dan Praja Mangkunegaran mencakup luas 5.677 km
2
. Residen 

Surakarta merupakan kepanjangan tangan administrasi gubernur jenderal 

http://id.wikipedia.org/wiki/Karesidenan
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Belanda
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
http://id.wikipedia.org/wiki/Hindia_Belanda
http://id.wikipedia.org/wiki/Kasunanan_Surakarta
http://id.wikipedia.org/wiki/Kasunanan_Surakarta
http://id.wikipedia.org/wiki/Praja_Mangkunegaran
http://id.wikipedia.org/wiki/Gubernur_jenderal
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yang berkedudukan di Batavia, khususnya pada masa kolonial. Pada 

tahun 1885 tercatat berpenduduk 1.053.985 jiwa. 

Pada 16 Juni 1946, dibentuk Karesidenan Surakarta dan terdiri dari 

daerah-daerah berikut: 

 Kota Praja Surakarta 

 Kabupaten Karanganyar 

 Kabupaten Sukowati 

 Kabupaten Wonogiri, 

 Kabupaten Sukoharjo, 

 Kabupaten Klaten, 

 Kabupaten Boyolali. 

Tanggal 16 Juni ini lalu diperingati setiap tahun sebagai tanggal 

lahir daerah Surakarta dan kota Solo. 

(Sumber :http://id.wikipedia.org/wiki/Karesidenan_Surakarta) 

e. Arsitektur Dekonstruksi 

Berdasarkan keilmuan dekonstruksi adalah suatu ilmu atau cara 

pandang yang membatasi mengenai kebenaran yang mutlak. Beragam 

filosofi menyertai ilmu dekonstruksi dan pada akhirnya melahirkan 

sebuah paham yang disebut dengan deconstructivism. Dekonstruksi 

dalam konteks arsitektur dipandang sebagai suatu hal yang berlawanan 

dengan beberapa prinsip arsitektur.Arsitektur sebenarnya dapat 

dikatakan sebagai sebuah ilmu yang menggabungkan antara seni, 

sains, dan perhitungan. Arsitektur dalam kaitannya dengan seni dan 

sains mungkin boleh saja tidak terpaku pada sebuah aturan baku, 

mengabaikan hubungan sebab-akibat. Tetapi arsitektur yang tidak 

dapat melepaskan perhitungan, tentu saja harus berpatokan pada aturan 

mutlak berdasarkan sebab-akibat. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Batavia
http://id.wikipedia.org/wiki/Karesidenan
http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surakarta
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Karanganyar
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sragen
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Wonogiri
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sukoharjo
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Klaten
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Boyolali
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Gambar 1.1 : BIG Architect– Danish Pavilliun 

Sumber : www.google.com 

1.1.2 Arti keseluruhan  

Secara etimologis Gedung Teater Serbaguna (GTS) adalah 

sebuah tempat dipertunjukannya film, sandiwara, atau pementasan 

drama,dan dapat digunakan untuk berbagai kepentingan lain dengan 

maksud yang telah ditentukan yang berada di kota Surakarta dengan 

menggunakan pendekatan arsitektur dekonstruksi sebagai bentuk 

bangunannya. 

 

1.2 Latarbelakang 

1.2.1 Sala Sebagai Kota Seni yang Kreatif 

Kota Surakarta identik dengan kota yang mengapresiasikan seni dan 

budaya.  Pengapresiasian tersebut bisa dilihat dari banyaknya even atau 

kegiatan antara lain: Solo International Performing Arts (SIPA), Solo 

International Ethnic Music (SIEM), dan yang paling terkenal adalah 

Solo Batik Carnival (SBC) yang digelar sejak tahun 2008 lalu.   Kota 

mempunyai banyak bangunan maupun budaya bersejarah termasuk kain 

tradisional batik, dan merupakan bagian dari Kerajaan Mataram di masa 

lalu, yang akhirnya terpecah menjadi dua kesultanan: Pakubuwono dan 

Mangkunegaran. 

http://www.google.com/
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Terhitung sejak bulan Desember 2012, Kementerian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) telah menetapkan Kota Surakarta 

sebagai kota kreatif di Indonesia. Hasil keputusan ini kemudian 

diusulkan ke UNESCO untuk ditetapkan dan masuk dalam jaringan kota 

kreatif dunia. Kota kreatif bukan hanya dimaknai sebagai tempat yang 

memiliki nilai seni saja tetapi bermakna lebih luas lagi. Sebuah kota 

kreatif akan melakukan identifikasi, pemeliharaan, penarikan serta 

menopang ide-ide dan bakat-bakat yang ada di kota tersebut kemudian 

memobilisasi ide dan bakat tersebut dengan komunitas kreatif hingga 

mampu menanamkan budaya serta memberikan inspirasi kreatif bagi 

masyarakatnya dalam bentuk industri kreatif. 

Momentum Surakarta sebagai kota kreatif yang berbasis seni 

dipandang menjadi waktu yang tepat untuk menularkan virus kreatif ke 

seluruh elemen masyarakat Solo. Kota Surakarta telah mengawali 

pengembangan kotanya menjadi sangat atraktif. Tidak hanya dimotori 

oleh pemerintah, tetapi juga komunitasnya, seperti Mataya Heritage, Red 

Batik Solo, Republik Aeng-Aeng, dan komunitas lainnya. Pemerintah 

Kota Sala menyediakan infrastruktur yang memadai untuk tumbuhnya 

unsur kreatif bagi warganya, dan bersama-sama membangun kota 

Surakarta menjadi atraktif, yang pada akhirnya dinobatkan menjadi kota 

kreatif. 

 

Gambar 1.2 : Pembukaan Solo International Performing Art (SIPA) 

Sumber : www.google.com 

http://www.google.com/
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1.2.2 Potensi Kota Surakarta Sebagai Kota Kebudayaan 

Surakarta merupakan kota yang sangat kaya akan seni dan budaya. 

Hal tersebut tercermin dari banyaknya kegiatan-kegiatan kesenian yang 

seringkali diselenggarakan di kota ini. Kegiatan kegiatan tersebut 

Seringkali diadakan di tempat-tempat yang tidak menentu, dapat 

dikatakan belum memiliki tempat yang tetap untuk mewadahi 

pertunjukan pementasan maupun pameran keseniaan dan kebudayaan 

tersebut. 

Beberapa tempat yang sering dijadikan sebagai tempat pementasan 

keseniaan di kota Surakarta antara lain : 

1. Pura Mangkunegaran. 

Pura Mangkunegaran dibangun pada tahun 1757 oleh Raden 

Mas Said yang lebih dikenal sebagai Pangeran Sambar Nyawa, 

setelah penandatanganan Perundingan Salatiga pada tanggal 13 

Maret. Raden Mas Said kemudian menjadi Pangeran Mangkoe 

Nagoro I. Istana Mangkunegaran terdiri dari dua bagian utama : 

pendopo dan dalem yang diapit oleh tempat tinggal keluarga 

raja. Hal yang menarik adalah keseluruhan istana dibuat dari 

kayu jati yang bulat/utuh. 

 

Gambar 1.3 : Pementasan Tari di Pendapa Pura 

Mangkunegaran 

Sumber : www.solopos.com 

2. Keraton Kasunanan Surakarta 

Keraton Kasunanan Surakarta dibangun oleh Pakoe Boewono II 

pada tahun 1745 Masehi.Sebelumnya ibukota Keraton berada di 

Kartasura, yang berjarak lebih kurang 12 km barat Kota 

http://www.solopos.com/
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Solo.Di Keraton Kasunanan Surakarta terdapat Art Gallery 

yang menyimpan bermacam benda-benda bersejarah yang 

mempunyai nilai seni dan sejarah yang tinggi. Beberapa koleksi 

yang ada diantara lain kereta kencana, bermacam-macam 

senjata, wayang kulit dan benda-benda peninggalan jaman dulu 

lainnya. Keraton Kasunanan Surakarta dibuka untuk umum 

setiap hari jam 08.30-14.00, dan hari Minggu jam 08.30-13.00. 

Kraton tutup pada hari Jumat. 

 

Gambar 1.4 : Pementasan Wayang Orang di Keraton 

Kasunanan Surakarta 

Sumber : www.solopos.com 

3. Taman Balekambang 

Taman Balekambang adalah taman yang dibangun oleh 

KGPAA Mangkunegara VII untuk kedua putrinya, yaitu GRAy 

Partini dan GRAy Partinah. Oleh karena itu, dua patung dari 

putri ini juga diletakkan di dalam taman. Selain itu, taman yang 

terbagi dua juga diberi nama sesuai dengan nama kedua putri, 

yaitu Partinah Bosch yang merupakan semacam hutan kota, dan 

Partini Tuin, yang merupakan kolam air. Taman ini terletak di 

Jl. Ahmad Yani, Surakarta dengan area seluas 9,8 Ha dan 

dibuka untuk umum mulai pukul 07.00 sampai pukul 18.00 

WIB setiap hari. 

http://www.solopos.com/
http://id.wikipedia.org/wiki/Mangkunegara_VII
http://id.wikipedia.org/wiki/Surakarta
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Gambar 1.5 : Pementasan Ketoprak di Taman Balekambang 

Sumber : www.solopos.com 

4. Stadion Sriwedari 

Stadion Sriwedari atau antara tahun 2003-2011 sempat berganti 

naman menjadi Stadion R. Maladi adalah sebuah stadion di 

Kota Surakarta. Stadion Sriwedari merupakan salah satu 

stadion tertua di Indonesia yang menjadi stadion tempat 

dilangsungkannya Pekan Olahraga Nasional (PON) I pada 

tanggal 9 September 1946. Sekarang stadion ini menjadi 

Monumen PON I. Saat ini stadion digunakan sebagai arena 

pertandingan sepak bola besar dan konser musik. 

 

Gambar 1.6 : OVJ Roadshow di Stadion Sriwedari Surakarta 

Sumber : www.solopos.com 

5. Alun-Alun Utara Keraton Kasunanan Surakarta 

Alun-alun utara Keraton Kasunanan Surakarta juga sering 

dijadikan tempat konser berbagai group musik di Indonesia. 

http://www.solopos.com/
http://id.wikipedia.org/wiki/Stadion
http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surakarta
http://id.wikipedia.org/wiki/Stadion
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Pekan_Olahraga_Nasional_I
http://www.solopos.com/
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Gambar 1.7 : OVJ Roadshow di Alun-alunUtara Surakarta 

Sumber : www.solopos.com 

Berdasarkan tempat-tempat diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa di kota Surakarta belum mempunyai sebuah tempat yang menjadi 

pusat dan wadah untuk para seniman dalam mempertunjukan hasil seni 

mereka. Untuk itu hadirnya sebuah tempat berupa Gedung Teater 

Serbaguna (GTS) sangat diperlukan sarana untuk memperkenalkan 

budaya dan seni ke masyarakat, serta untuk kebutuhan lain yang telah 

ditentukan. 

 

1.2.3 Arsitektur Dekonstruksi Sebagai Upaya Menumbuhkan Kreativitas 

Perancangan 

 

Dekonstruksi adalah sebuah filsafat di Perancis yang lahir pada 

akhir  tahun1960. Penciptanya adalah Jacques Derrida.Lahir sebagai 

respon komplek terhadap teori dan pergerakan filosofi abad 20 (Toronto: 

University of Toronto Press, 1993).Sejak pameran mengenai Arsitektur 

Dekonstruksi yang diadakan di Museum Seni Modern di New York pada 

bulan Juli dan Agustus 1988, Dekonstruksi menjadi sebuah aliran baru 

dalam Arsitektur dan dapat meneruskan atau menggantikan gaya 

Internasional (International Style), yang dalam tahun tigapuluhan juga 

diperkenalkan dalam museum yang sama. Tentu ini merupakan sukses 

besar bagi para dekonstruktivis yang ikut pameran itu, yaitu : Frank O. 

Gehry, Daniel Libeskind, Ren Koolhaas, Peter Eisenman, Zaha M. 

Hadid, Coop Himmelblau dan Bernard Tschumi. Sebenarnya  yang 

memperkasai untuk menerapkan konsep dekonstruksi dalam bidang 

http://www.solopos.com/
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arsitektur pertama kali adalah Bernard Tschumi. Selanjutnya, bersama 

mantan mahasiswanya yang bernama Zaha Hadid dan Peter Eisenman, 

mencoba untuk memperkenalkannya melalui pameran dengan 

nama“Deconstruction Architecture”. 

Sedang dalam arsitektur dekonstruksi adalah suatu pendekatan 

terhadap perancangan bangunan dengan mencoba melihat arsitektur dari 

segi bagian dan potongan.Bentuk dasar arsitektur dirombak semua. 

Bangunannya tidak memiliki unsur logis, bentuknya tidak berhubungan 

satu sama lain, tidak harmoni, abstrak. Dekonstruksi adalah post-

strukturalisme, reaksi pertama terhadap teori structural, keseluruhan dan 

penjelasan antara dua hal. Dekonstruksi berkaitan dengan proses 

dislokasi, dekomposisi dan decoding. terdiri dari unsur  de dan dis 

Dekomposisi, detaches dan decentre dari struktur, maksudnya 

menguraikan struktur menjadi bagian-bagian. Segala sesuatu yang 

berhubungan dengan pengrusakan, pembongkaran unsur bangunan 

namun tetap dapat berdiri dan menciptakan keharmonisan sosial. 

Dekonstruksi mencoba menghasilkan suatu pendekatan dan 

pengungkapan rancang-bangun yang anti kemapanan. Di masyarakat 

arsitek, kemapanan dihubungkan dengan konsep-konsep gubahan yang 

memiliki kharakteristik: simetri-stabil, harmoni, sistematik struktural / 

organisasional, dan utuh. 

Arsitektur dekonstruksi menekankan kreativitas yang tinggi 

didalam merancang sebuah bangunan, mencoba menciptakan hal-hal 

yang benar-benar baru dan atraktif.  Seperti halnya didalam sebuah seni 

yang selalu berkembang, inovatif dan kreatif, serta selalu menciptakan 

hal-hal baru yang dapat dinikmati oleh manusia. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Adapun beberapa rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah: 

1. Perancangan sebuah Gedung Teater Serbaguna  yang estetik dengan 

konsep dekonstruksi. 
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2. Penerapan konsep arsitektur dekonstruksi pada desain Gedung Teater 

Serbaguna. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah tugas akhir yang berjudul Gedung Teater Serbaguna 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Pembahasan lebih ditekankan pada permasalahan dan persoalan yang 

ada, yang menyangkut masalah perancangan sebuah gedung teater yang 

mampu digunakan untuk fungsi lain yang ditentukan. 

2. Dalam pembahasan ini lebih menitikberatkan pada kajian disiplin ilmu 

arsitektur, sedangkan pembahasan di luar disiplin ilmu arsitektur tidak di 

bahas secara rinci. 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dengan hadirnya Gedung Teater 

Serbagunaini adalah: 

1. Sebagai tempat untuk mewadahi para seniman dalam mengapresiasikan 

hasil seninya masyarakat luas dan masyarakat kota Solo pada 

khususnya. 

2. Sebagai pusat berkumpulnya semua bentuk kesenian yang mampu 

dipentaskan maupun dipamerkan agar dapat dinikmati oleh masyarakat. 

3. Memberikan sebuah tempat yang dapat disewakan untuk kepentingan 

tertentu. 

4. Sebagai sarana untuk memperkenalkan seni pertunjukan kepada semua 

kalangan. 

 

1.6 Tujuan 

Tujuan dari hadirnya Gedung Teater Serbaguna ini adalah: 

1. Menciptakan sebuah desain arsitektur yang mampu mewadahi segala 

kegiatan yang meliputi pertunjukan musik, teater, pemutaran film, 

maupun pertunjukan kesenian yang lainnya di Surakarta. 
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2. Memberikan fasilitas yang lengkap yang mewadahi para seniman dan para 

penikmat seni untuk berkumpul dan mengapresiasikan hasil karya 

mereka. 

 

1.7 Sasaran 

Menciptakan sebuah bangunan yang mampu mewadahi kreativitas 

para seniman untuk mengapresiasikan minat dan bakat mereka  dengan 

pendekatan konsep arsitektur dekonstruksi. Bangunan yang akan dirancang 

nantinya akan mempunyai spesifikasi yang dapat digunakan untuk 

menyelenggarakan pementasan musik dan gerak dan dapat pula digunakan 

untuk tempat berkumpul atau meeting serta tempat penyelenggaraan pesta, 

dan resepsi pernikahan. Terdapat pula panggung terbuka dan juga ruang 

galeri untuk memamerkan karya pameran berupa lukisan, patung, maupun 

berupa karya fotografi. 

 

1.8 Lingkup Perancangan 

1. Lingkup Wilayah 

Di dalam perancangan Gedung Teater Serbaguna ini harus tetap 

memperhatikan fungsi dan tata guna lahan yang ada, sehingga bangunan 

ini nantingya benar-benar fungsional dari segi letak dan tata guna lahan 

dan keberadaannya nanti tidak mengganggu lingkungan sekitar. 

2. Lingkup Materi 

Proses pembahasan maupun perencanaan yang dilakukan dalam 

perencanaan Gedung Teater Serbaguna ini dibatasi oleh disiplin ilmu 

arsitektur, sehingga diharapkan pembahasan nantinya tidak meluas. 

 

1.9 Metodologi  Pencarian Data 

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis menggunakan beberapa 

metodologi dalam proses baik pengumpulan data hingga penganalisaan yang 

nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam proses perancangan Gedung 
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Teater Serbaguna di Surakarta, adapun metode yang dipakai adalah sebagai 

berikut: 

1. Observasi Langsung 

Pengamatan langsung terhadap Gedung Serbagunai atau 

Gedung Pertunjukan yang digunakan untuk mendapatkan data primer. 

2. Analisis Dokumentasi  

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data sekunder yang 

dikumpulkan melalui penelusuran pustaka dari berbagai instansi 

terkait, seperti gedung pertunjukan atau gedung serbaguna serta 

sumber-sumber lain yang berhubungan dengan objek dan fokus 

perancangan. 

3. Wawancara  

Penulis mengumpulkan datadariinforman tentang banyak hal 

yang sangat bermanfaat bagi perancangan lebih jauhdan dapat 

dilakukan berkali-kali sesuai dengan keperluan peneliti tentang 

kejelasan masalah yang dijelajahinya. 

Seluruh data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis 

secara kuantitatif dan kualitatif serta akan disajikan dalam bentuk 

tabulasi maupun secara deskriptif.  

 


