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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
I.1. Deskripsi Judul 

Buku DP3A ini berjudul “Pengembangan “Kampung Pendekar 
Madiun” sebagai Pusdiklat Atlet Pencak Silat dan Wisata Raga”. Definisi 
dari masing- masing kata dalam judul tersebut adalah sebagai berikut:  

1. Pengembangan   :  Suatu upaya atau proses dalam melakukan 
         pemBangunan secara bertahap dan teratur 
        yang menjurus ke sasaran yang  dituju.1 
  
2. Madiun   : Salah satu wilayah dalam Pemerintah 
       Provinsi Jawa Timur bagian barat.2  
 
3. Kampung Pendekar : merupakan sebuah istilah untuk komunitas  
       pencak silat Madiun yang terdiri dari 11  
       perguruan pencak silat yang mencapai  
       kesepakatan damai sejak 28 Oktober 2013  
       dan dapat diembangkan seni budaya pencak  
       silat kearah yang lebih baik.3 
 
4.  Pusat    : pokok pangkal atau yg menjadi pumpunan  
       (berbagai-bagai urusan, hal, dsb).4  
 
5. Pendidikan  : Pembelajaran pengetahuan, keterampilan,  

   dan kebiasaan sekelompok orang yang   
   diturunkan dari satu generasi ke generasi  
   berikutnya melalui pengajaran, pelatihan,  

                                                             
1 Kamus Besar Bahasa Indonesia. 
2 http://www.madiunkota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=117:letak-
geografi. 
3 Ensiklopedia Pencak Silat Madiun 
4 Kamus besar bahasa Indonesia 
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   atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di  
   bawah bimbingan orang lain.5 

6. Pelatihan   :  Proses melatih; kegiatan atau pekerjaan.6 
 
7. Atlet   : Olahragawan yang berpartisipasi dalam  
       suatu kompetisi olahraga kompetitif.7 
 
8. Pencak Silat  : Pencak adalah gerak bela-serang, yang  
       Teratur.    

   menurut sistem, waktu, tempat, dan iklim  
   dengan selalu menjaga kehormatan masing- 
   masing secara ksatria, tidak mau melukai  
   perasaan. Jadi pencak lebih menunjuk pada  
   segi lahiriah. Silat adalah gerak-bela-serang  
   yang erat hubungannya dengan rohani,  
   sehingga menghidupsuburkan naluri,  
   menggerakkan hati nurani manusia,  

                            langsung menyerah kepada Tuhan Yang  
     Maha Esa”.8 

 
9. Wisata   : Bepergian bersama-sama (untuk  

Memperluas pengetahuan, bersenang- 
senang, dsb);9 

 
10. Raga    : Badan Atau Tubuh.10 

 
 Jadi pengertian dari “Pengembangan “Kampung Pendekar 

Madiun” sebagai Pusdiklat Pencak Silat dan Wisata Raga” merupakan 
sebuah pusat atau wadah untuk mendidik dan melatih sebuah cabang olagraga 
Pencak Silat dengan akar budaya yang telah ada yaitu Madiun Sebagai Kampung 

                                                             
5 KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) 
6 KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) 
7 KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) 
8 O’ong Maryono, Pencak Silat, Merentang Waktu, (Yogyakarta : Yayasan Galang, 
2000), hlm. 5 
9 KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) 
10 KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) 



     3  

   

Pesilat dan dapat berfungsi sebagai sebuah pusat wisata raga dan budaya untuk 
mewujudnya keberlangsungan Madiun sebagai roda penggerak perekonomian 
Jawa Timur bagian Barat. 

1.2 Latar Belakang  
A. Potensi Madiun Sebagai Kampung Pendekar  
Pencak Silat telah menjadi cabang olahraga yang sangat dikenal luas dalam 
tataran regional (Asia Tenggara dan Asia) bahkan sudah berkembang pada 
tataran dunia internasional. Dalam Kejuaraan Dunia Pencak Silat, peserta tidak 
lagi hanya berasal dari kawasan Asia, Tetapi telah memberikan warna sendiri 
dalam perkembangan olahraga secara global. 

Disisi lain, seiring dengan perkembangan pencak silat yang berakar dari 
budaya bangsa Indonesia, pencak silat memeiliki keragaman yang sangat khas 
di setiap wilayah maupun setiap provinsi. Kota Madiun yang memiliki 
sedikitnya 11 aliran ilmu beladiri yang 8 diantara nya lahir di dalam Kota madiun 
sendiri dan 3 lainnya lahir diluar Kota Madiun, 11 diantara nya adalah 
(1)Persaudaraan Setia Hati Winongo; (2)Persaudaraan Setia Hati Terate; (3)PPS 
Betako Merpati Putih; (4) OCC Pangastuti; (5)KI Ageng Pandan Alas; (6)IKSPI 
Kera Sakti; (7)Pro Patria; (8)Persaudaraan Rasa Tunggal; (9)Setia Hati Tuhu 
Tekad, (10)Persinas ASAD; (11) Tapak Suci. Bahkan dalam perkembangannya 
masih banyak jenis organisasi pencak silat yang lain dan belum bergabug dengan 
organisasi IPSI dan belum memiliki nama. Dari beberapa jenis perguruan, 
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berikut adalah contoh dokumentasi beberapa perguruan yang ada di Madiun 
yaitu; 

1. Padepokan Pusat Pencak Silat Setia Hati Terate 
2. Padepokan Pusat Pencak Silat Setia Hati Winongo 
3. Padepokan Pencak Silat IKSPI Pusat Madiun 
4. Padepokan Pencak Silat Merpati Putih Cabang Madiun 
5. Padepokan Pencak SIlat OCC Pangastuti Pusat Madiun 

 
 

 
 
 

Gambar 1.1 : Beberapa Padepokan Pencak Silat di Madiun Sumber : Survey, 2015 
 Dari 11 Organisasi Pencak Silat ini membentuk suatu komunitas yang 

tergabung dalam suatu perkumpulan Paguyuban Pencak Silat Madiun yang 
berdiri pada tanggal 3 Oktober 2013 yang mempunyai Slogan Madiun Kampung 
Pesilat dan paguyuban ini dimaksudkan untuk meminimalisir setiap perselisihan 
yang terjadi di Kota Madiun. Pembentukan Paguyuban tersebut harus dilakukan 
karena akan mendatangkan banyak keuntungan bagi pemerintah daerah dan 
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warga Madiun sendiri. Sebab, dengan kegiatan pencak silat, selain dapat 
melestarikan budaya, juga dapat meningkatkan pendapatan ekonomi warga.  

Berdasarkan evaluasi dalam empat tahun terakhir, kegiatan massa pesilat 
berupa konvoi ziarah Suroan dan suran Agung cenderung berisiko besar untuk 
terjadinya kasus perusakan, penganiayaan, dan pelemparan pada tugu-tugu 
lambang dari perguruan pencak silat serta rumah warga Madiun. Selama tahun 
2012 tercatat ada 12 kasus kriminalitas yang melibatkan anggota perguruan 
pencak silat saat merayakan tahun baru Islam. Sedangkan tahun 2013 terjadi dua 
kasus kriminalitas yang melibatkan PSH Terate dan lebih dari tiga kasus yang 
melibatkan PSH Tunas Muda Winongo. 

Dengan dibentuknya Paguyuban Pencak Silat Madiun ini diharapkan menjadi 
kegiatan positif dan bermanfaat dan masih banyak kegiatan positif lain yang 
dapat digagas untuk mewujudkan Kota Madiun sebagai Kampung Pesilat atau 
juga bisa di sebut oleh Kampung Pendekar. Kampung Pendekar menjadi titik nol 
dari sebuah potensi besar yang ada berdasarkan Pencak Silat yang ada di Madiun 
saat ini. 

B. Kebijakan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2010-2030 
Kota Madiun merupakan salah satu wilayah pusat pertumbuhan ekonomi di 

Provinsi Jawa Timur, karena madiun memiliki letak yang sangat strategis karena 
Kota Madiun menjadi perlintasan transportasi darat utama antar provinsi Jawa 
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Tengah dengan Jawa Timur,11 Apapun kondisi ekonomi kota Madiun akan 
berdampak pada perekonomian kota lain yang ada di Jawa Timur.12 Hal ini 
sejalan dengan Program pembangunan Kota madiun yang terlampir dalam 
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tanggal 25 Agustus 2015. 

Dalam Indikasi Program Pembangunan di Kota Madiun Tahun 2010- 2030 
memiliki program Pembentukan Sistem Pusat Kegiatan Kota Madiun sebagai 
Pusat Pengebangan Wista yang mengakomodasi wisata unggulan Wilayah 
Madiun, serta Meningkatkan dan menumbuhkan potensi pariwisata Kota 
Madiun.  Sehingga hal ini sangat mendukung perkembangan dari Kampung 
Pendekar sebagai Satu Titik nol mewujudkan sebuah Potensi Wisata Raga dan 
sebagai Pusat Pendidikan dan Latihan para Atlet Pencak Silat Kota Madiun 
untuk meningkatkan prestasi di bidang olahraga. 
C. Pengembangan Ekonomi Kreatif dalam Sektor Budaya Kota Madiun 

Sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan 
kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya 
manusia sebagai faktor produksi yang utama. Konsep ini biasanya akan 
didukung dengan keberadaan industri kreatif yang menjadi 
pengejawantahannya. Seiring berjalannya waktu, perkembangan ekonomi 
sampai pada taraf ekonomi kreatif setelah beberapa waktu sebelumnya, dunia 

                                                             
11 http://www.madiunkota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=117:letak-geografi  
12 http://www.antarajatim.com/lihat/berita/77174/pemprov-jadikan-madiun-pusat-perekonomian-bagian-barat 
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dihadapi dengan konsep ekonomi informasi yang mana informasi menjadi hal 
yang utama dalam pengembangan ekonomi, ekonomi kreatif antara lain meliputi 
industri yang berkaitan dengan seni dan budaya, kerajian, rancangan produk 
alias design, fashion, musik, film, perangkat lunak alias software, kuliner, buku 
percetakan/penerbitan, games dan lainnya. Madiun memiliki potensi untuk 
pengembangan sebuah ekonomi kreatif  melalui bidang seni budaya, Dalam hal 
ini seperti dalam seni budaya pencak silat yang telah mengakar menjadi sebuah 
kampung pedekar dimana dalam setiap gang kota madiun memiliki sebuah 
tempat latihan. Salah satu  Organisasi Pencak Silat yang terdapat di Kota 
Madiun, yang diperkuat dengan sejarah berkembangya Pencak Silat di Madiun 
yang dimulai sejak Sebelum 1900 an dan berkembang hingga sekarang. Kota 
Madiun saat ini dengan 11 Perguruan Pencak Silat memiliki ciri khas masing- 
masing,  telah membentuk suatu paguyuban atau perkumpulan untuk perwujudan 
madiun sebagai Kampung Pendekar yang memilik berbagai macam jenis aliran 
Beladiri Pencak Silat tetapi saling mengedepankan toleransi dan menjunjung 
ketentraman dan keamayang untuk mewujudkan kota yang aman dan tentram.  
Dengan kata lain Pengembangan Potensi Seni Budaya Kearah ekonomi kreatif 
berupa kawasan wisata dan sebagai Pusat Pendidikan dan Pelatihan Atlet akan 
memberikan dampak positif untuk roda perekonomian kota Madiun.  
Ketersediaan akomodasi untuk wisatawan kurang lebih telah tersedia. 
Ketersediaan Hotel dan akomodasi diharapkan akan mendudukung kegiatan 
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Pusdiklat dan wisata raga tersebut, beriku adalah Produk Domestik Regional 
Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha. 

Tabel 1.1 
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan 

Usaha (Juta Rupiah) 

Sumber : BPS Kota Madiun 
Dari tabel diatas kita tahu bahwa pendapatan terbanyak setiap tahunnya 

didomnasi oleh sektor perhotelan, perdagangan dan restoran. Hal ini 
menunjukkan kelengkapan akomodasi untuk mendukung potensi wisata. 
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1.3 Rumusan Masalah 
Berdasarkan penjelasan dalam Latar Belakang diatas maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 
- Bagaimana konsep perencanaan dan perangcangan arsitektur dari 

Pengembangan Kampung Pendekar Madiun Sebagai Pusdiklat Atlet Pencak 
Silat dan Wisata Raga. 

Adapun persoalannya adalah sebagai berikut : 
a) Dimana lokasi yang tepat untuk Konsep Pengembangan Kampung 

Pendekar Madiun sebagai Pusdiklat Atlet Pencak Silat dan Wisata Raga? 
b) Apa saja ruang-ruang yang dibutuhkan dalam Konsep Pengembangan 

tersebut? 
c) Bagaimana penataan estetika Bangunan  dari konsep pengenbangan 

tersebut? 
1.4 Tujuan dan Sasaran 

A. Tujuan 
Menyediakan sebuah wadah untuk Olahraga Pencak Silat sebagai Pusat 

Pendidikan dan Latihan Atlet Pencak Silat untuk menunjang kegiatan keatletan 
dalam bidang pencak silatdan berfungsi juga sebagai wahana wisata raga.  
B. Sasaran 

Konsep Pengembangan “Kampung Pendekar Madiun” Sebagai Pusdiklat dan 
Wisata Raga yang ideal sebagai sarana berlatih bagi atlet pencak silat Kota 
Madiun dan sebagai pusat destinasi wisata raga Kota Madiun yang meliputi : 
1. Konsep Makro 
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 Konsep Lokasi Site 
 Konsep Pengolahan Site 

2.  Konsep Messo 
 Konsep Ruang 
 Konsep Tampilan Bangunan 
 Konsep Struktur 
 Konsep Utilitas 

3. Konsep Mikro 
 Estetika Bangunan 

 
1.5 Lingkup Pembahasan 

Pembahasan masalah dibatasi hanya pada lingkup arsitektural, 
perencanaan dan perancangan Bangunan diperuntukkan bagi atlet olahraga 
pencak silat dan wisata raga Madiun.  

 
1.6 Metode Pembahasan 

Pembahasan dan pemecahan permasalahan konsep perencanaan dan 
perancangan untuk Pusat Pendidikan dan Latihan Atlet Pencak Silat dan Wisata 
Raga meliputi beberapa tahap yaitu tahap pengumpulan data, tahap analisis dan 
sintesi serta tahap perencanaan. 
A. Tahap Pengumpulan Data 
1. Data Primer 

Dalam pengumpulan data-data primer dilakukan sebuah survey lapangan. 
Dari survey lapangan tersebut didapatkan data-data fisik dan lingkungan secara 
langsung. Hal lain yang dilakukan adalah dengan melakukan wawancara dengan 
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sumber yang berkompeten terhadap olahraga pencak silat dan sebuah kawasan 
wisata 
2. Data Sekunder 

Data sekunder dapat diperoleh antara lain dengan survey literatur dan survey 
statistik. 
a) Survey Literatur 

Dilaksanakan dalam upaya pencarian data-data yang tidak ada di lapangan, 
sehingga diharapkan akan dapat menjadi pelengkap data-data yang didapatkan 
dari lapangan. Hal tersebut bisa didapatkan melalui bukubuku, media cetak, 
maupun internet yang membahas mengenai pencak silat, wisata raga dan hal lain 
yang berhubungan dengan pokok pembahasan. 
b) Survey Statistik 

Survey statistik ini dapat dilakukan dengan cara meminta data dari 
kantorkantor maupun instansi yang terkait dengan olah raga pencak silat. Dalam 
hal ini data didapat dari IPSI Kota Madiun, selain itu juga diperoleh dari 
beberapa padepokan pencak silat ternama yang ada di Indonesia. 

1.7 Sistematika Penulisan 
A. BAB I PENDAHULUAN 

Menguraikan latar belakang, permasalahan dan persoalan, tujuan dan 
sasaran,batasan masalah dan lingkup pembahasan, metoda pembahasan dan 
sistematika penulisan. 
B. BAB II TINJAUAN PUSTAKA  
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Mengemukakan Tinjauan Khusus Madiun Sebagai Kampung Pendekar serta, 
sejarah berkembangnya pencak silat di Madiun, mengemukakan tinjauan tentang 
wisata raga dan tinjauan umum mengenai arsitektur vernakular dan arsitektur 
tradisional jawa 
C. BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PERENCANAAN 

Menguraikan dan menjelaskan potensi lokasi site sesuai data site yang 
diperoleh dari instansi terkait atau yang berdasarkan RBWK, RUTRK terbaru 
Kota Madiun, menjelaskan data pendukung yaitu data sebaran aktivitas 
penduduk dan  lingkungan social yang lain, dan menguraikan gagasan 
raancangan. 
D. BAB IV ANALISIS PENDEKATAN DAN KONSEP PERENCANAAN 

DAN PERANCANGAN 
Menjelaskan Analisis Konsep Makro dan Konsep Mikro pengembangan 

Kawasan Pusdiklat dan Wisata Raga. 
 
 
 
 
 
 
 
 


