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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1 PENGERTIAN JUDUL          

Judul yang dipilih menjadi laporan Studio Konsep Perancangan Arsitektur 

adalah PUSAT PAGELARAN SENI DI KOTA NGAWI. Untuk mengetahui 

pengertian dan definisi dari judul tersebut dapat dijabarkan dengan singkat dari 

setiap kata yang digunakan untuk menyusun judul laporan. 

a. Pagelaran  

Pagelaran merupakan suatu kegiatan yang bertujuan menampilkan karya 

seni kepada banyak orang di tempat tertentu dengan berbagai tujuan, beberpa 

diantaranya adalah sebagai hiburan, sebagai bentuk apresiasi, sebagai ucapan 

khusus, sebagai keuntungan komersial, dan sebagai upaya melestarikan kesenian 

agar tidak hilang. Pagelaran memiliki beberapa unsur diantaranya
1
 : 

1. Materi sajian yaitu karya seni karawitan yang akan disajikan dengan 

maksud dan tujuan pagelaran karena baik buruknya suatu materi 

tergantung pada tujuan penyelenggara.  

2. Pemain  adalah orang-orang yang terlibat langsung dengan kegiatan 

seni, bisa menjadi pemeran maupun menjadi pengiring musik 

tergantung kepada keahlian seseorang tersebut.  

3. Sarana merupakan unsur pendukung yang penting pada sebuah acara 

pagelaran juga menentukan apakah suatu pagelaran bisa berlangsung 

dengan kesuksesan yang sempurna serta dapat memberikan kepuasan 

kepada penonton. Sarana sendiri meliputi tempat di laksanakanya 

sebuah pagelaran seperti dekorasi, tata cahaya, sound system, busana, 

dan lain-lain. 

4. Penonton adalah sekelompok manusia yang sengaja datang untuk 

menyaksikan pertunjukan tertentu, penonton juga dapat dikatakan 

sebagai penikmat, apresiator, penilai, dan lain-lain. Karena suatu 

pertunjunjukan memerlukan suatu penilaian, penghargaan atau kritikan 

dari penonton.  
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5. Penyelenggara merupakan bagian yang bersifat management dan bagian 

langsung yang berurusan dengan kegiatan seni yaitu sekelompok orang 

yang melakukan kepengurusan operasional pagelaran yang dipimpin 

oleh produser. Penyelenggara mengurusi keperluan yang diperlukan 

untuk kelancaran pertunjukan seperti perijinan, lokasi diadakannya 

pertunjukan, konsumsi, perlengkapan pertunjukan, transportasi 

akomodasi dan mengatur penonton. 

b. Seni  

Seni secara umum memiliki pengertian segala sesuatu yang diciptakan 

manusia yang mengandung unsur keindahan dan mampu membangkitkan 

perasaan orang lain. Istilah seni berasal dari bahasa sansekerta yaitu dari kata sani 

yang diartikan  sebagai pemujaan, persembahan dan pelayanan yang erat dengan 

upacara keagamaan yang disebut kesenian. Sedangkan menurut Ki Hajar 

Dewantara, seni adalah keindahan sehingga dapat menggerakkan perasaan indah 

orang yang melihatnya, oleh karean itu perbuatan manusia yang dapat 

mempengaruhi dapat menimbulkan perasaan indah itu adalah seni
2
. 

c. Kota Ngawi  

Kota Ngawi merupakan sebuah kabupaten yang terletak di  provinsi Jawa 

Timur,  memiliki perbatasan wilayah dengan Kabupaten Grobogan, Kabupaten 

Blora disebelah utara (Jawa Tengah), Kabupaten Madiun di sebelah timur, 

Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan di sebelah selatan dan Kabupaten 

Karanganyar, Kabupaten Sragen (Jawa Tengah)
3
. Berdasarkan uraian di atas, 

maka judul PUSAT PAGELARAN SENI DI KOTA NGAWI merupaan suatu 

upaya untuk mendukung kebutuhan bagi pengembang budaya guna melestarikan 

kesenian khususnya di Kota Ngawi sebagai wadah berkumpulnya berbagai 

kegiatan kesenian.  

1.2 LATAR BELAKANG 

Kota Ngawi merupakan salah satu kota yang memiliki kesenian tradisional 

yang masih di jaga dan di lestarikan seperti tari Orek-Orek, tari Pentul Melikan 
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dan tari Bedoyo Srigati
4
 sehingga diadakanya event setiap tahunya sejak tahun 

2008 hingga saat ini
5
 untuk melestarikan budaya kesenian tersebut bersama 

kesenian-kesenian yang lainnya untuk menarik minat masyarakat dan turis agar 

lebih mengenal, mengetahui dan melestarikan kesenian  tersebut agar tidak 

dilupaan bagitu saja mengingat kegiatan kesenian akan tergerus dengan keadaan 

modern saat ini. Ngawi juga memiliki batik khas yang masih dikembangkan dan 

di lestarikan bahkan menjadi mata pencaharian bagi beberapa penduduk. Pada 

gambar 1.1 dapat dilihat tempat di laksanakannya event yang dilakukan di 

Kabupaten Ngawi. 

 

Gambar 1-1 Peta lokasi dilaksanakannya event di Kabupaten Ngawi 
Sumber: Google map,2017 

1.2.1 KEBUDAYAAN KOTA NGAWI  

Kebudayaan daerah di kabupaten Ngawi sangat beragam mulai dari tarian 

hingga kirab pusaka, hingga saat ini kegiatan tersebut terus berusaha di lestarikan 

beberapa diantaranya adalah: 
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a. Tarian 

Tarian merupakan salah satu kegiatan kesenian tradisional di Kota Ngawi 

yang masih dilestarikan dengan diadakanya acara tahunan yang menampilkan 

tarian sebagai salah satu cara agar tarian khas Ngawi di kenal berbagai kalangan 

masyarakat maupun turis yang berkunjung. Kota Ngawi sendiri memiliki 

beberapa tarian asli seperti tarian Pentul Melikan yang di ciptakan pada tahun 

1952 oleh bapak Munajah di desa Melikan, tarian Bedoyo Srigati yaitu tarian 

sakral yang biasanya di adakan pada upacara adat pada saat  Ganti Langse (kirap) 

di objek wisata spiritual Pesanggrana Srigati dan tari Orek-Orek yang sebenarnya 

berasal dari Jawa Tengah yang kemudian di kembangkan di Kota Ngawi dengan 

makna muda-mudi desa yang sehabis bergotong royong sehingga pada tahun 

1980an kota Ngawi mendapat julukan sebagai Bumi Orek-Orek
6
. 

 

Gambar 1-2 Tari Orek-orek 
Sumber: komunitasrahayat.blogspot.co.id 

b. Cokekan 

Cokekan merupakan istilah yang digunakan di Kota ngawi sebagai 

penembang lagu-lagu jawa oleh para waranggono (sinden) merupakan salah satu 

hiburan tersendiri yang menyenangkan bagi masyarakat Kota Ngawi, mengingat 

Cokekan memiliki makna-maksa kehidupan dalam setiap lagunya
7
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Gambar 1-3 Kegiatan kesenian Cokekan 
Sumber: www.sinarngawi.com 

c. Dalang cilik 

Dalang adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus dalam memainkan 

boneka wayang
8
 sedangkan cilik adalah bahasa jawa yang siartikan sebagai anak 

kecil sehingga Dalang yang biasanya di lakukan oleh Orang Dewasa namun di 

salah satu acara yang diadakan di Kota Ngawi Dalang dilakukan oleh anak kecil 

dalam upaya melestarikan budaya Ndalang yang menjadi salah satu kegiatan 

unggulan Kabupaten Ngawi. 

 

Gambar 1-4 Event Dalang cilik 
Sumber: regional.compas.com 

 

d. Kirab  

Kirab merupakan kegiatan mencuci pusaka peninggalan pada jaman-jaman 

kerajaan yang di adakan pada hari-hari tertentu sesuai dengan hitungan adat jawa. 

Kirab sendiri bisa berupa mencuci pusaka, mengarak pusaka dalam suatu 

rangkaian upacara adat. Sedangkan di kota Ngawi kirab pusaka juga dilakukan 

untuk mencuci pusaka peninggalan yang dimiliki diantaranya ada Tombak Kyai 
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Singkir, Tombak Kyai Solonggolangit, Payung Tunggul Warsini dan Tunggul 

Wulung
9
. 

 

Gambar 1-5 Salah satu kegiatan Kirab Pusaka di Kota Ngawi 
Sumber: kampoengNgawi.com 

e. Batik  

Batik juga merupakan salah satu kegiatan yang masih dilestarikan sebagai 

warisan budaya yang dibanggakan Indonesia dan sudah diakui UNESCO sebagai  

Warisan Kemanusiaan Untuk Budaya dan Nonbendawi
10

. Membatik juga meliki 

nilai ekonomi yang mampu menambah pemasukan bagi pengerajinnya, dengan 

perkembangannya peminat membatik sehingga kini di Kota Ngawi seperti motif 

Trinil, motif Pohon Jati, motif Kali Tempuk, motif Bambu, motif Daun Teh. 

 

Gambar 1-6 Batik Ngawi 
Sumber: fiftinline.com 

1.2.2 UPAYA PENGEMBANGAN KEGIATAN SENI 

Pariwisata kota Ngawi pada tahun 2008 mengeluarkan kebijakan dengan 

membentuk Dinas Pariwisata untuk menggali potensi yang di miliki kota Ngawi 

dengan diadakannya program Ngawi Visit year  yaitu  event yang di 

selenggarakan secara berkala pada setiap tahunnya
11

. Acara tersebut berisi dengan 

kegiatan kesenian seperti pentas tari, kitab pusakan, maupun acara lain seperti 

kuliner, bazar buku, kejuaraan tinju, kegiatan keagamaan,  fashion show, 

menanam pohon dan lain sebagainya.   
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1.3 RUMUSAN MASALAH 

Permasalahan yang akan di ambil adalah bagaimana merancang PUSAT 

PAGELARAN SENI DI KOTA NGAWI sebagai tempat wadah berkumpulnya 

para seniman untuk mengembangkan bakat dan melestarikan  kebudayaan 

kegiatan kesenian serta mampu mengenalkan kesenian tersebut kepada dunia luar. 

1.3.1 TUJUAN 

Dalam sebuah desain perlu adanya sebuah tujuan dengan fungsi sebagai 

acuan permsalahan, sehingga dalam menentukan keperluan yang lebih terarah. 

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah: 

a. Memberikan fasilitas tempat kegiatan yang memadai bagi pelaku seni 

khususnya di Kota Ngawi. 

b. Untuk meningkatkan prestasi pada bidang kesenian. 

c. Untuk meningkatkan sosialisai masyarakat. 

1.3.2 SASARAN 

Dari perencanaan yang dilakukan diharapkan dapat mencapai sasaran 

diantaranya: 

a. Mewadahi aktifitas pelaku seni dalam mengembangkan dan melestarikan 

kesenian tradisional. 

b. Menambah poin bagi Kota Ngawi dalam mempromosikan kegiatan kesenian. 

1.4 BATASAN DAN LINGKUP PEMBAHASAN 

Batasan-batasan yang membahas hal yang berkaitan dengan PUSAT 

PAGELARAN SENI DI KOTA NGAWI ini adalah: 

a. Lingkup bahasan materi yaitu berfokus pada PUSAT PAGELARAN SENI DI 

KOTA NGAWI yang disesuaikan dengan aspek bentuk  arsitektural dan 

fungsi bangunan. 

b. Lingkup tujuan PUSAT PAGELARAN SENI DI KOTA NGAWI yaitu 

mewadai kegiatan yang berkaitan dengan kesenian tarian, pewayangan, drama 

tradisional (ketoprak), pertunjukan musik tradisional dan musik modern serta 

kegiatan  edukasi berupa pameran 3 dimensi dan 2 dimensi. 

c. Lingkup kegiatan yaitu edukasi dan tempat rekreasi yang berkaitan dengan 

kesenian di Kota Ngawi. 
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d. Pembahasan akan berfokus pada detail ruang pertunjukan tertutup. 

1.5 METODE PENELITIAN  

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan kajian literatur yang 

dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut: 

a. Deskriptif 

Pengujian terhadap hipotesis dan dilakukan dengan survey kelapangan, 

melakukan wawancara kepada pihak terkait kemudian melakukan observasi 

dan mengumpulkan data. 

b. Studi literarur 

Studi literatur digunakan sebagai acuan standar yang didapatkan melalui 

website maupun buku-buku yang berhubungan dengan bangunan dengan 

kegiatan seni. 

c. Perbandingan data 

Membandingkan data antara lapangan dengan peraturan yang sudah 

ditetapkan di kota Ngawi. 

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN 

Pada Studio Konsep Perancangan Arsitektur akan dibahas mengenai 

sistematika penulisan tentang PUSAT PAGELARAN SENI DI KOTA NGAWI 

sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang permasalahan , tinjauan dan sasaran dan 

lingkup pembahasan yang berkaitan dengan PUSAT 

PAGELARAN SENI DI KOTA NGAWI. 

 BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang dasar-dasar dan teori-teori yang berhubungan dengan 

objek yang akan diteliti berupa materi mengenai PUSAT 

PAGELARAN SENI DI KOTA NGAWI. Tinjauan tentang konsep 

arsitektur, tinjauan organisasi ruang, tinjauan  fungsi ruang dan 

sarana lainya yang mendukung aktivitas yang akan diwadahi serta 

teori tentang Arsitektur Kontekstual Lingkungan. 

 BAB III  : TIJAUAN LOKASI DAN  GAGASAN PERENCANAAN 
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Gambaran umum lokasi dan gambaran umum perencanaan berisi 

tentang analisa lokasi site yaitu Kota Ngawi serta alternatif site dan 

kriteria pemilihan site. 

 BAB IV  :ANALISIS PENDEKATAN DAN KONSEP PERENCANAAN  

DAN PERANCANGAN 

Pada bagian ini akan mengemukakan terhadap hasil analisa dan 

menyelesaikan gagasan-gagasan yang akan diwujudkan dalam 

gambar teknis. 


