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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Pengertian Judul 

SANGGAR WAYANG KULIT SEBAGAI WISATA BUDAYA DI 

KEPUHSARI WONOGIRI 

Sanggar  : Suatu tempat atau sarana yang digunakan oleh suatu 

komunitas atau sekumpulan orang untuk 

berkegiatan seni seperti seni tari, seni lukis, seni 

kerajinan atau kriya, seni peran. Kegiatan yang ada 

dalam sebuah sanggar seni berupa kegiatan 

pembelajaran tentang seni, yang meliputi proses 

dari pembelajaran, penciptaan hingga produksi dan 

semua proses hampir sebagian besar dilakukan di 

dalam sanggar (tergantung ada tidaknya fasilitas 

dalam sanggar), sebagai contoh apabila 

menghasilkan karya berupa benda (patung, lukisan, 

kerajinan tangan) maka proses akhir adalah 

pemasaran atau pameran, apabila karya seni yang di 

hasilkan bersifat seni pertunjukan (teater, tari, 

pantomim) maka proses akhir adalah pementasan.1 

Wayang Kulit : Seni tradisional Indonesia yang terutama 

berkembang di Jawa. Wayang berasal dari kata 'Ma 

Hyang' yang artinya menuju kepada roh spiritual, 

dewa, atau Tuhan Yang Maha Esa. Ada juga yang 

mengartikan wayang adalah istilah bahasa Jawa 

yang bermakna 'bayangan', hal ini di sebabkan 

karena penonton juga bisa menonton wayang dari 

belakang kelir atau hanya bayangannya saja. 

                                                           
1(sumber:http://id.wikipedia.org/wiki/SanggarSeni 27/08/2014). 
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Wayang kulit dimainkan oleh seorang dalang yang 

jugamenjadi narator dialog tokoh-tokoh wayang, 

dengan diiringi oleh musik gamelan yang 

dimainkan sekelompok nayaga dan tembangyang di 

nyanyikan oleh para pesinden.2 

Wisata Budaya : Merupakan perjalanan wisata atas dasar keinginan 

untuk memperluas pandangan seseorang dengan 

mengadakan kunjungan atau peninjauan ke tempat 

lain atau ke luar negeri, mempelajari keadaan 

rakyat, kebiasaan dan adat istiadat mereka.3 

KepuhSari : Salah satu desa yang berada di atas perbukitan Kars 

Kecamatan Manyaran, berjarak 41 kilometer dari 

pusat Kabupaten Wonogiri yang dilingkupi tatar 

perbukitan cadas Kepuhsari dihiasi tumbuhan-

tumbuhan khas macam pohon sawo dan pohon 

jati.4 

Wonogiri : Wonogiri, dalam bahasa jawa: “wanagiri”, secara 

harfiah berarti “hutan di gunung”, adalah sebuah 

Kabupaten di Jawa Tengah. Secara geografis  

lokasi Wonogiri berada di bagian tenggara Propinsi 

Jawa Tengah. Bagian utara berbatasan dengan 

Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo, 

bagian selatan langsung berada di bibir Pantai 

Selatan, bagian barat berbatasan dengan Wonosari 

di daerah Yogyakarta, bagian timur berbatasan 

langsung dengan propinsi Jawa Timur, yaitu 

Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Pacitan. Luas 

Kabupaten ini 1.822,37 km2.5 

                                                           
2 (sumber:http://id.wikipedia.org/wiki/Wayang_kulit 27/08/2014). 
3 (sumber:Nyoman S. Pendit (1999: 42-48). 
4 (sumber:http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten Wonogiri,  27/08/2014). 
5 (sumber:http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten Wonogiri,  27/08/2014). 
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Jadi pengertian dari “SANGGAR WAYANG KULIT SEBAGAI 

WISATA BUDAYA DI KEPUHSARI WONOGIRI” adalah suatu 

kegiatan yang ada dalam sebuah sanggar seni berupa kegiatan 

pembelajaran tentang seni budaya yang meliputi proses dari pembelajaran 

yang mengedapankan aspek pendidikan, misalnya : belajar Tatah 

Sungging, belajar Dalang, dan belajar Gamelan. 

1.2. Latar Belakang 

1.2.1. Latar Belakang Umum 

a. Eksistensi seni dan budaya lokal 

Indonesia memiliki bentuk keragaman cabang kesenian mulai dari 

yang sederhana sampai bentuk yang canggih. Dari seni tradisional 

sampai seni kotemporer. Keragaman seni yang sangat luas tersebut 

melambangkan identitas Indonesia yang memperkaya warisan 

budayanya. Namun di balik itu umumnya bentuk kesenian tersebut 

belum dapat disuguhkan kepada masyarakat luar secara luas. Terlebih 

pada era globalisasi saat ini dimana berbagai informasi dari dunia luar 

telah menyebabkan masuknya berbagai pengaruh budaya asing. Secara 

berlahan namun pasti, pengaruh tersebut menyebabkan terjadinya 

pengikisan terhadap apresiasi budaya daerah dan keragaman budaya 

Indonesia. 

Kemampuan para pelaku seni dan budaya lokal (Wonogiri) 

mempunyai kemampuan yang dapat disejajarkan dengan pelaku seni 

kelas nasional. Kurangnya sarana sebagai wadah informasi maupun 

kesempatan berpromosi bagi pelaku seni dan budaya lokal 

mengakibatkan kurang menonjolnya eksistensi pelaku seni dan budaya 

lokal. 

Indonesia sedang berada dalam sebuah pintu penyadaran potensi 

budaya bangsa. Pemerintah menegaskan bahwa potensi pariwisata seni 

dan budaya adalah peluang terpenting untuk diberdayakan. Event 

pagelaran seni dan budaya diselenggarakan sebagai media promosi 

kepada masyarakat luar untuk datang ke Indonesia. 
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1.2.2. Latar Belakang Khusus 

a. Potensi Wonogiri sebagai lokasi sanggar 

Desa Kepuhsari, Manyaran dipandang sebagai salah satu pusat 

kebudayaan seni budaya Jawa, apresiasi masyarakat Kepuhsari di 

Kabupaten Wonogiri yang tinggi terhadap warisan budaya yang adi 

luhung dan bermutu tinggi mendukung mekarnya kreatifitas cipta, ras 

dan karsa yang terwujud pada sikap budaya masyarakatnya. Desa 

Kepuhsari merupakan salah satu daerah tujuan wisata yang cukup 

potensial karena memiliki keunikan budaya, panorama alam dan potensi 

obyek wisata yang menarik. Kerajinan kulit yang berbentuk wayang 

kulit, kipas, kap lampu, sekat/pembatas buku dan cinderamata lain 

merupakan potensi sosial ekonomi yang mendukung pengembangan 

pariwisata pedesaan. Selain itu munculnya kelompok lokal seperti 

sanggar kerajinan pokdarwis memberi manfaat terhadap penggalian dan 

pelestarian nilai-nilai budaya daerah untuk memperkaya khasanah 

kebudayaan nasional. Dengan demikian maka dibutuhkan suatu wadah 

dalam hal ini Sanggar Wayang Kulit Sebagai Wisata Budaya di 

Desa Kepuhsari Wonogiri yang bisa mewadahi kegiatan para pelaku 

seni.6 

b. Kondisi perwadahan seni dan budaya Kepuhsari di Wonogiri 

1). Perwadahan seni dan budaya masih menyebar di berbagai titik dan 

fasilitas yang di wadahi kurang lengkap. 

 

 

 

                                                           
6 (Sumber: http://kerajinanwayangkulitkayon.blogspot.com). 
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Gambar 1.1. Peta Lokasi Sanggar Wayang Desa Kepuhsari 

(Sumber : Desa Kepuhsari Tahun 2014) 
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2). Dari sisi komersial belum mampu menampilkan ekspresi kegiatan 

yang diwadahinya. 

 

Gambar 1.2. Kegiatan belajar tatah sungging 

(Sumber : Desa Kepuhsari, 2014) 

3). Tempat pertunjukannya sejauh ini dilaksanakan di balai Desa, 

terasa kurang mewakili karakteristik kegiatan seni dan budaya. 

 

 

Gambar 1.3. Kegiatan Pementasan Wayang dan Tari 

(Sumber : Desa Kepuhsari, 2014) 
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c. Pendidikan Tatah Sungging di Desa Kepuhsari 

Keberhasilan pendidikan pembuatan wayang sangat di pengaruhi 

oleh tersedianya sarana dan prasarana pendidikan seperti sekolah dan 

tenaga pendidikan (guru) yang memadai. Ada satu hal yang khusus dan 

unik di SMP Negeri 2 Manyaran di Wonogiri Jawa Tengah, sekolah ini 

merupakan satu dari segelincir sekolah di provinsi yang memiliki mata 

pelajaran menatah dan mewarnai wayang kulit mata pelajaran yang 

disebut tatah sungging atau menatah dan mewarnai wayang mulai 

diajarkan dari berbagai bentuk gantungan kunci, hiasan di mobil dan 

wayang dengan berbagai karakter. Kepala SMP N 2 Manyaran, Ignatius 

Kismanto mengatakan mata pelajaran ini merupakan salah satu prioritas 

untuk mempertahankan budaya kerajinan wayang kulit yang telah 

berjalan secara turun temurun. 

Sejumlah sekolah pernah menerapkan mata pelajaran khusus ini, 

kemudian berhenti karena minat yang terus menurun. Yang di 

kwatirkan warga kepuhsari budaya pembuatan wayang ini akan punah. 

Yang ingin dipertahankan warga Kepuhsari adalah budaya membuat 

wayang melalui pendidikan lewat sekolah. Membuat wayang kulit 

dengan berbagai macam karakter ini memerlukan kahlian dan 

ketrampilan tersendiri diperlukan paling tidak dua tahun untuk dapat 

menguasai dalam pembuatan wayang. 

Melalui Wayang Village, masyarakat Desa Kepuhsari bisa kembali 

pada akarnya dan memperoleh penghasilan dari apa yang telah mereka 

kuasai selama bertahun-tahun. Sentra kerajinan wayang kulit di desa 

Kepuhsari Wonogiri Jawa Tengah mulai ramai pengunjung termasuk 

turis dari mancanegara di depan rumah sebagian besar penduduk yang 

berjumlah sekitar 6.000 jiwa selalu ada meja di depan rumah untuk 

menatah atau melubangi wayang kulit mulai dari anak usia tujuh tahun 

sampai mereka yang sudah lanjut usia setiap hari duduk di meja tatah 

ini setelah bekerja dan sekolah. Desa kepuh sari memang berdandan 

menjadi Wayang Village desa wisata untuk menarik para pengunjung 
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menyaksikan tradisi dan budaya yang sudah berjalan turun temurun ini 

lebih dari 30 rumah penduduk dijadikan 'homestay' atau siap untuk 

menampung pengunjung yang ingin menginap dan merasakan 

kehidupan di sentra kerajinan wayang kulit ini.  

Adapun paket kunjungan yang ditawarkan ke turis mulai dari satu 

hari sampai tiga hari untuk para wisatawan merasakan membuat 

wayang, melukiswayangpada kaca, dan belajar gamelan. Turis asing 

pun berlomba-lomba mengenal bahkan mempelajari kebudayaan 

Indonesia khususnya mempelajari menatah dan mewarnai wayang kulit. 

Universitas dan Institut Seni di Yogya dan Solo telah memberikan 

beasiswa bagi Warga Negara Asing untuk belajar karawitan dan budaya 

Jawa lainnya.7 

1.2.3. Sejarah Kesenian Desa Kepuhsari Di Wonogiri 

Kesenian wayang di Kabupaten Wonogiri memiliki potensi yang 

besar di bidang pariwisata pemerintah daerah Wonogiri dalam usahanya 

meningkatkan pendapatan asli daerah sehubungan dengan adanya otonomi 

daerah dan mencoba untuk memberdayakan masyarakat dengan jalan 

mengembangkan potensi pariwisata pedesaan yang ada. Pemilihan 

pengembangan potensi ini di dasarkan pada fakta di lapangan bahwa ada 

kegiatan sektor industri kecil ini yang mampu bertahan dan dapat 

diandalkan oleh pemda Wonogiri.8 

Industri kecil yang ada di daerah Wonogiri adalah kerajinan 

wayang kulit. Kerajinan wayang kulit merupakan kegiatan yang cukup 

mendapat perhatian untuk dikembangkan, hal ini didasarkan pada 

keberadaan pengrajin wayang kulit di Desa Kepuhsari Kecamatan 

Manyaran sejak tahun 1985. Wayang kulit cukup dikenal sampai keluar 

daerah, seperti: Yogyakarta, Surabaya, Jakarta, Kalimantan, bahkan 

sampai keluar negeri. Hal ini terlihat dari para pelanggan yang tersebar di 

kota-kota besar tersebut. Bahkan dalang-dalang terkenal pun 
                                                           
7(sumber:http://wayangvillage.com, di akses 06/09/2014). 
8 (sumber:http://id.wikipedia.org/wiki/KabupatenWonogiri,diakses 27/08/2014). 
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mempercayakan wayang yang digunakan dibuat oleh para perajin di Desa 

Kepuhsari. 

Kegiatan pembuatan wayang kulit yang ditekuni oleh kurang lebih 

200 pengrajin sudah berlangsung lama dari tahun 1985. Kegiatan 

pembuatan wayang kulit oleh para pengrajin dimulai dari proses 

penyamakan kulit, pembuatan gagang (rumpurit), sampai pada pengecatan 

(sungging) kulit yang telah berbentuk wayang. Pembuatan wayang yang 

semula hanya dikuasai oleh keluarga dalang Prawirodirardjo, kini telah 

memasyarakat. Kegiatan pembuatan wayang kulit oleh penduduk ada yang 

bersifat sebagai pekerjaan pokok dan ada yang bersifat sambilan. Dalam 

pengerjaannya mereka bekerja sendiri atau tidak mempunyai tenaga, bagi 

pengrajin kecil bergabung dengan perajin yang lebih besar pengrajin yang 

sudah mempunyai sanggar. 

Selain faktor keberadaan yang lebih lama dan jumlah pengrajin 

yang lebih banyak, terbukti bahwa kegiatan ini telah ikut membantu 

kehidupan para pengrajin. Selain itu Desa Kepuhsari sebagai desa wayang 

kulit sebagai liburan jika mereka sedang mengadakan perhelatan. Baik itu 

perhelatan individual ataupun bersama. Kebiasaan seperti ini juga semakin 

memperkuat citra Desa Kepuhsari sebagai desa wayang kulit. Ciri khas 

yang ada ini tidak menutup kemungkinan untuk dijadikan sebagai potensi 

wisata. Ciri khas dan keunikan itu yang diusahakan untuk dijual kepada 

wisatawan. 

Keinginan warga Desa Kepuhsari untuk maju akhirnya bersinergi 

dengan ide anak-anak muda. Mereka menerima dengan tangan terbuka dan 

dengan senang hati bertukar pikiran serta mengikuti pelatihan-pelatihan 

yang diberikan.Selain sebagai mata pencaharian, Wayang Village juga 

didirikan sebagai sarana penanaman kembali falsafah wayang kulit pada 

masyarakat Indonesia.  Pengunjung yang datang boleh mengikuti 

workshoptatah sungging wayang kulit, gamelan dan mendalang serta 

melukis wayang di atas elemen kaca difasilitasi secara langsung oleh 

penduduk desa. Dalam mengikuti workshop yang ada pengunjung akan 
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diperkaya dengan kisah-kisah Wayang yang dituturkan oleh masyarakat 

Desa Kepuhsari.9 

Sektor pariwisata memberikan devisa negara, namun bersamaan 

dengan kegiatan industri pariwisata ternyata melahirkan sejumlah dampak 

negatif, maka perlu di rumuskan bentuk pembanguan berkelanjutan yang 

tepat di masa mendatang dengan konsep pariwisata pedesaan (rural 

tourism) dengan cirinya produk yang unik, khas serta ramah lingkungan 

kiranya dapat jadi solusi alternatif. 

Pembangunan wisata pedesaan dengan mengoptimalkan sumber 

daya manusia masyarakat setempat memerlukan pengorganisasian yang 

bergerak dalam berbagai bidang yang terkait dengan kegiatan pariwisata. 

Pengorganisasian ini bertujuan agar dapat meredam persaingan dan konflik 

dalam masyarakat, karena perebutan lahan usaha dan wisatawan. Sifat 

pariwisata pedesaan pada satu sisi sangat spesifik dan pada sisi yang lain 

memiliki variasi yang lain dan keragaman yang luas justru karena 

kekhususannya, menyebabkan banyak sekali lembaga yang terkait dalam 

pengembangan. Partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam kegiatan 

pengembangan pariwisata pedesaan disini sangat penting. Hal ini akan 

berdampak terhadap pemberdayaan baik potensi sosial maupun budaya. 

Dengan kaca lain pengembangan kegiatan pariwisata tidak lepas dari ciri 

kegiatan masyarakat pedesaan yang telah ada, baik aspek ekonomi juga 

aspek sosial budaya. Sehingga sumber daya lokal memiliki kemampuan 

dan daya saing yang tangguh dalam memasuki iklim usaha dan tantangan-

tantangan baru dalam pengembangan pariwisata.10 

1.2.4. Studi Banding 

Rumah budaya Yayasan Bagong Kusudiharjo 

Rumah budaya YBK yang memiliki luas 5.000 m2 ini berada di 

sebuah desa di bawah bukit Sempu (Gunung Sempu) di wilayah 

Kabupaten Bantul, sekitar 20 menit ke arah selatan dari pusat kota 
                                                           
9(sumber:http://wayangvillage.com, di akses 06/09/2014). 
10 (sumber www.wikipedia.com, di akses 27/08/2014). 
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Yogyakarta, atau 2 km ke arah utara dari Desa Kasongan (sentra industri 

kramik tanah liat) yang berdekatan dengan sentra pembuatan wayang kulit 

(Desa Krebet). Tepatnya, yaitu di sisi selatan Ring Road Selatan (arah 

pabrik gula Madukismo),dimana beberapa seniman tradisi dan 

kontemporer manjadikan area ini sebagai rumah tinggal yang memiliki 

atmosfer dan keasrian suasana pedesaan, namun juga tidak jauh dari pusat 

kota. 

Rumah budaya YBK ini terletak di pinggiran sungai Konteng, 

memiliki suasana tenang dan asri dengan keberadaan taman dan pohon-

pohon besar dan tinggi di sekitarnya. Fasilitas yang dimiliki antara lain: 

sebuah studio besar yang juga merupakan ruang pertunjukan utama (12m x 

10.5m), studio berbentuk arena, dan sebuah studio yang dibangun dengan 

bentuk menyerupai pendopo. Keseluruhan studio multifungsi untuk 

melakukan bermacam aktivitas kreatif, seperti proses latihan, diskusi, 

workshop dll). Selain itu juga terdapat studio rekaman (audio) digital, 

ruang latihan musik karawitan (gamelan), kantor, toilet, dan area parkir 

yang nyaman. Ruang pertunjukan utama juga berbentuk menyerupai 

pendopo (a pavilion style space) yang mampu menampung penonton 

sampai dengan 500 orang, serta perlengkapan tata lampu (lighting system). 

Fasilitas lain yang menunjang keberadaan dan fungsi yang di jalankan 

sebagai rumah budaya adalah wisma dan beberapa kamar untuk 

memberikan akomodasi pada seniman, partisipan program atau tamu yang 

berkunjung.11 

 

                                                           
11 Dasar program perencanaan dan perancangan arsitektur, Supriyanto (D300030006) 2010, 
Universitas Muhamadiyah Surakarta. 
 



 

Gambar 1.4. Fasilitas dan tampilan bangunan padepokan Bagong Kusudiharjo

Studi literatur terhadap bangunan Sanggar budaya dapat 

disimpulkan sebagai berikut:

1). Kelengkapan fasilitas yang mendukung kegiatan di dalam Sanggar 

menjadi kriteria yang wajib dipertimbangkan.

2). Desain bangunan selalu berpedoman pada tema fungsi utama 

bangunan.

3). Pengolahan eksterior dan interior secara optimal dan

karakter menjadi nilai lebih untuk mendapatkan hasil yang optimal.

1.2.5. Perkembangan Arsitektur Jawa

Arsitektur tradisional Jawa terutama diwilayah jawa tengah lebih 

banyak dikenal dengan bangunan joglo. Joglo merupakan bangunan 

kerangka utama

empat tiang utama penyangga struktur bangunan serta tumpang sari yang 

berupa susunan balok yang disangga 

umumnya hanya dimilki oleh orang

lebih. Hal ini disebabkan dalam membangun rumah joglo dianggap hanya 

boleh dimiliki orang

Gambar 1.4. Fasilitas dan tampilan bangunan padepokan Bagong Kusudiharjo

(Sumber: www.ybk.or.id) 

Studi literatur terhadap bangunan Sanggar budaya dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

Kelengkapan fasilitas yang mendukung kegiatan di dalam Sanggar 

menjadi kriteria yang wajib dipertimbangkan. 

Desain bangunan selalu berpedoman pada tema fungsi utama 

bangunan. 

Pengolahan eksterior dan interior secara optimal dan

karakter menjadi nilai lebih untuk mendapatkan hasil yang optimal.

Perkembangan Arsitektur Jawa 

Arsitektur tradisional Jawa terutama diwilayah jawa tengah lebih 

banyak dikenal dengan bangunan joglo. Joglo merupakan bangunan 

kerangka utama dari rumah tradisional Jawa yang terdiri soko

empat tiang utama penyangga struktur bangunan serta tumpang sari yang 

berupa susunan balok yang disangga soko guru. Rumah joglo pada 

umumnya hanya dimilki oleh orang-orang yang berkemampuan materi 

lebih. Hal ini disebabkan dalam membangun rumah joglo dianggap hanya 

boleh dimiliki orang-orang terpandang terutama dari kalangan bangsawan. 
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Gambar 1.4. Fasilitas dan tampilan bangunan padepokan Bagong Kusudiharjo 

Studi literatur terhadap bangunan Sanggar budaya dapat 

Kelengkapan fasilitas yang mendukung kegiatan di dalam Sanggar 

Desain bangunan selalu berpedoman pada tema fungsi utama 

Pengolahan eksterior dan interior secara optimal dan fleksibel sesuai 

karakter menjadi nilai lebih untuk mendapatkan hasil yang optimal. 

Arsitektur tradisional Jawa terutama diwilayah jawa tengah lebih 

banyak dikenal dengan bangunan joglo. Joglo merupakan bangunan 

soko guru berupa 

empat tiang utama penyangga struktur bangunan serta tumpang sari yang 

guru. Rumah joglo pada 

orang yang berkemampuan materi 

lebih. Hal ini disebabkan dalam membangun rumah joglo dianggap hanya 

orang terpandang terutama dari kalangan bangsawan. 
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Selain itu, pada bangunan joglo terkandung filosofi yang sesuai dengan 

kehidupan masyarakat Jawa. 

Susunan ruangan pada Joglo umumnya dibagi menjadi tiga bagian 

yaitu ruang pertemuan yang disebut pandhapa, ruang tengah atau ruang 

yang dipakai untuk mengadakan pertunjukan wayang kulit disebut 

pringitan, dan ruang belakang yang disebut dalem atau rumah jero sebagai 

ruang keluarga. Dalam ruang ini terdapat tiga buah senthong (kamar) yaitu 

senthong kiri, senthong tengah, dan senthong kanan. Pandhopo sebagai 

ruang berfungsi untuk menerima tamu. Struktur pada pandhopo 

menggunakan umpak sebagai alas soko, 4 buah soko guru (tiang utama) 

sebagai simbol 4 arah mata angin, dan 12 soko pengarak, serta tumpang 

sari merupakan susunanbalik yang disonggo oleh soko guru. Umumnya 

tumpang sari terdapat pada pandopo yang disusun bertingkat. Tingkatan-

tingkatan ini dapat pula diartikan sebagai tingkatan untuk menuju pada 

suatu titik puncak, yang terdiri dari serengat, tarekat, hakekat, dan 

makrifat. Menurut kepercayaan Jawa, tingkatan-tingkatan ini akan 

menyatu dalam satu titik. 

Ndalem ini adalah pusat susunan ruang-ruang disekitarnya. Fungsi 

utamanya adalah sebagi ruang keluarga. Sifat ruangan ini pribadi, suasana 

yang ada di dalamnya tenang dan berwibawa. Pada pola tata ruang ndalem 

terdapat perbedaan ketinggian lantai sehingga membagi ruang menjadi 2 

area. Pada lantai yang lebih rendah digunakan sebagai sirkulasi  sedangkan 

pada bagian yang lebih rendah digunakan sebagai ruang keluarga dan 

senthong. Wonogiri sendiri masih memiliki bangunan rumah Joglo yang 

masih eksis hingga saat ini. 



 

Sumber : http://mediahidup.blogspot.com/2011/02/arsitektur

1.3. Permasalahan

a. Bagaimana merancang sebuah Sanggar Wayang Kulit Kepuhsari yang 

sudah ada, dapat dikembangkan menjadi obyek Wisata Buda

sekaligus kegiatan belajar kesenian wayang dengan konsep tradisional 

Jawa? 

b. Fasilitas apa saja yang diperlukan untuk mewujudkan suasana kreatif 

berolah seni di Sanggar Wayang Kulit yang memadai untuk kegiatan 

pendidikan, pementasan dan promosi.

1.4. Tujuan dan Sasaran

1.4.1. Tujuan 

Merancang Sebuah Sanggar Seni Wayang Kulit yang bisa mewadahi 

kegiatan pelaku seni di Desa Kepuhsari Kabupaten Wonogiri yang 

mewadahi aktifitas di dalamnya dengan konsep Arsitektur Tradisional 

Jawa. 

1.4.2. Sasaran 

Mendapatkan konsep perencanaan 

kepuhsari di wonogiri.

a. Menentukan fisik bangunan dan karakteristik bangunan dengan 

memberikan kenyamanan wadah yang khas.

Gambar 1.5. Soko Guru Rumah Joglo 

Sumber : http://mediahidup.blogspot.com/2011/02/arsitektur-tradisional

tengah.html 

Permasalahan 

Bagaimana merancang sebuah Sanggar Wayang Kulit Kepuhsari yang 

sudah ada, dapat dikembangkan menjadi obyek Wisata Buda

sekaligus kegiatan belajar kesenian wayang dengan konsep tradisional 

Fasilitas apa saja yang diperlukan untuk mewujudkan suasana kreatif 

berolah seni di Sanggar Wayang Kulit yang memadai untuk kegiatan 

pendidikan, pementasan dan promosi. 

n Sasaran 

Merancang Sebuah Sanggar Seni Wayang Kulit yang bisa mewadahi 

kegiatan pelaku seni di Desa Kepuhsari Kabupaten Wonogiri yang 

mewadahi aktifitas di dalamnya dengan konsep Arsitektur Tradisional 

Mendapatkan konsep perencanaan dan perancangan sanggar wayang 

kepuhsari di wonogiri. 

Menentukan fisik bangunan dan karakteristik bangunan dengan 

memberikan kenyamanan wadah yang khas. 
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tradisional-jawa-

Bagaimana merancang sebuah Sanggar Wayang Kulit Kepuhsari yang 

sudah ada, dapat dikembangkan menjadi obyek Wisata Budaya 

sekaligus kegiatan belajar kesenian wayang dengan konsep tradisional 

Fasilitas apa saja yang diperlukan untuk mewujudkan suasana kreatif 

berolah seni di Sanggar Wayang Kulit yang memadai untuk kegiatan 

Merancang Sebuah Sanggar Seni Wayang Kulit yang bisa mewadahi 

kegiatan pelaku seni di Desa Kepuhsari Kabupaten Wonogiri yang 

mewadahi aktifitas di dalamnya dengan konsep Arsitektur Tradisional 

dan perancangan sanggar wayang 

Menentukan fisik bangunan dan karakteristik bangunan dengan 
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b. Mendapatkan ketentuan yang harus dipenuhi dalam konsep 

perencanaan dan perancangan bangunan Sanggar Wayang Kulit 

sebagai wisata budaya sehingga dapat memenuhi wadah kesenian di 

dalamnya dengan konsep Arsitektur Tradisional Jawa. 

c. Penentuan pengelompokan kegiatan, pola kegiatan, kebutuhan ruang, 

besaran ruang, pola hubungan dan organisasi ruang, serta 

persyaratanruang yang dibutuhkan oleh kegiatan-kegiatan yang 

ditampung pada bangunan atau pewadahan yang permanen. 

1.5. Batasan dan Lingkup Pembahasan 

1.5.1. Batasan Pembahasan: 

a. Pembahasan diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah 

disebutkan yakni Konsep Perencanaan dan Perancangan Sanggar 

Wayang Kulit Kepuhsari di Wonogiri. 

b. Pembahasan dilakukan dalam lingkup pemikiran dan disiplin ilmu 

arsitektur dan pembahasan diluar itu dibahas dalam batasan sebagai 

pendukung. 

c. Pembahasan ditekankan bangunan sanggar yang bersuasana kreatif 

yang menunjang oleh seni serta adanya fleksibelitas ruang-ruang yang 

berada di dalam sanggar. 

1.5.2. Lingkup Pembahasan 

Pembahasan ditekankan pada prinsip-prinsip arsitektur tradisional 

Jawa yang akan diterapkan pada tampilan bangunan, lanskep, dan style 

interior bangunan. 

1.6. Metodologi Pembahasan 

1.6.1. Observasi 

Yaitu dengan mengadakan pengamatan beberapa sanggar wayang 

kulit yang berkaitan dengan tradisional jawa sebagai studi banding di 

lapangan, tentang lokasi atau site rencana Sanggar Wayang Kulit di 

Kepuhsari. 
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1.6.2. Studi Literatur 

Yaitu pengambilan beberapa refrensi sebagai landasan teori dan juga 

sebagai acuan dalam penyusunan. Tentang sanggar wayang kulit dan 

wadah kegiatan pelestarian kebudayaan yang ada di Indonesia. 

Tentang budaya antara lain Antropologi (mengungkap keragaman 

kebudayaan) beserta sejarah dan jenis-jenisnya. 

1.6.3. Analisis 

Pembahasan dilakukan dengan metode analisis deduktif  yaitu 

menganalisa permasalahan yang bersifat umum dan khusus tentang 

sanggar wayang. 

1.6.4. Sintesis 

Melakukan penyusunan dari hasil analisis dalam bentuk kerangka 

yang terarah dan terpadu berupa diskripsi konsep perancangan sebagai 

pemecahan, yang selanjutnya menghasilkan suatu kesimpulan yang berupa 

disain. 

1.7. Sistematika Penulisan 

BAB I  PENDAHULUAN 

   Berisikan uraian mengenai pengertian judul, latar belakang  

  permasalahan, tujuan dan sasaran, lingkup pembahasan,  

  metode pembahasan dan sistematika penulisan 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

   Merupakan tinjauan pustaka mengenai keanekaragaman  

  kesenian wayang kulit. Tinjauan tentang sanggar wayang,  

  tinjauan tentang fasilitas-fasilitas wayang village dan sarana 

  pendukung lainnya untuk menentukan aktifitas yang akan  

  diwadahi di sertai studi banding. 
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BAB III TINJAUAN LOKASI 

   Tinjauan mengenai uraian kondisi dan potensi  

  SANGGAR WAYANG KULIT SEBAGAI WISATA  

  BUDAYA DI KEPUHSARI WONOGIRI secara umum  

  yang berkaitan mengenai sejarah dan nilai-nilai historis  

  budaya kesenian wayang kulit indonesia. 

BAB IV ANALISA DAN KONSEP 

   Mengungkapkan analisa permasalahan baik analisa fisik  

  maupun non fisik dan konsep dasar desain SANGGAR  

  WAYANG KULIT SEBAGAI WISATA BUDAYA DI  

  KEPUHSARI WONOGIRImengungkap konsep   

  perencanaan dan perancangan yang merupakan hasil akhir  

  dari proses analisa untuk kemudian ditransformasikan  

  dalam bentuk desain fisik bangunan. 


