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TAMAN BUDAYA DAN GALERI SENI KABUPATEN MAGETAN DENGAN
PENDEKATAN NEO VERNAKULAR

ABSTRAK
Magetan merupakan sebuah kabupaten yang memiliki keanekaragaman seni dan budaya ,
namun di kabupaten tersebut belum ada suatu tempat yang bisa menampung semua hasil dan
kegiatan seni budaya. Meskipun begitu dalam Rencana dan Strategi Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Magetan 2017-2018 (Renstra Dinas Parbud 2017-2018) sudah
tertera rencana kegiatan pemerintah dengan sasaran Melengkapi  sarana kebudayaan, antara
lain dengan membangun museum, gedung kesenian, sanggar budaya, preservasi benda cagar
budaya (BCB)  dan lain-lain yang dapat  melestarikan budaya  peninggalan leluhur yang
tinggi nilai sejarahnya. Maka dari itu berdasarkan latar belakang tersebut penulis berinisiatif
untuk mendesain sebuah Taman Budaya dan Galeri Seni dengan Pendekatan Neovernakular ,
sebagai tempat untuk mewadahi seluruh kegiatan seni dan budaya yang nantinya mungkin
akan bisa direalisasikan oleh Pemerintah kabupaten Magetan. Penulisan yang akan dilakukan
menggunakan metode pengumpulan data melalui analisa sintesis antara lain, Mengumpulkan
data dan diidentifikasi permasalahan yang muncul dalam proses melakukan perencanaan dan
perancangan, melakukan analisa berdasarkan data primer dan sekunder serta menyimpulkan
apa yang akan digunakan sebagai alternatif  pemecahan data primer berupa observasi
sedangkan data sekunder berupa studi literatur dan komparasi, melakukan kompilasi data
untuk mendapatkan solusi untuk merumuskan hasil-hasil kedalam suatu konsep perancangan.
Berdasarkan tahapan tersebut nantinya akan dihasilkan sebuah desain Taman Budaya dan
Galeri Seni yang merupakan sebuah lokasi pelestarian budaya .Taman Budaya dan Galeri
Seni Magetan tersebut akan di fungsikan sebagai tempat edukasi, hiburan, pagelaran dan
pameran seni budaya di Kabupaten Magetan yang didesain dengan pendekatan Arsitektur Neo
Vernakular.

Kata kunci : Seni dan Budaya, Taman Budaya, Galeri Seni, Neo Vernakular.

ABSTRACT
Magetan is a district that has a diversity of art and culture, but in the district there is no place
that can accommodate all the results and activities of art and culture. Nevertheless, in the
Plan and Strategy of Tourism and Culture Office of Magetan Regency 2017-2018 (Renstra
Dinas Parbud 2017-2018) has been written the plan of government activities with the target
Completing cultural facilities, among others by building museums, art buildings, cultural
studio, preservation of cultural heritage objects (BCB) and others who can preserve the
ancestral heritage culture of high historical value. Therefore based on this background the
author took the initiative to design a Cultural Park and Art Gallery with Neovernakular
Approach, as a place to accommodate all arts and cultural activities that may later be
realized by Magetan district government. Writing to be performed using data collection
methods through synthesis analysis, among others, Collecting data and identified problems
that arise in the process of planning and design, performing analysis based on primary and
secondary data and concluded what will be used as an alternative solving primary data in the
form of observation while data secondary studies in the form of literature and comparations,
compile data to obtain solutions to formulate the results into a design concept. Based on these
stages will be produced a design of Cultural Park and Art Gallery which is a cultural
preservation location. Cultural Garden and Art Gallery Magetan will be functioned as a
place of education, entertainment, performances and art and cultural exhibition in Magetan
Regency designed with Neo Architecture approach Vernacular.

Keywords: Art and Culture, Cultural Park, Art Gallery, Neo Vernacular.
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1. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Magetan merupakan salah satu Kabupaten yang berada di ujung barat Provinsi Jawa Timur.

Berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar yang sudah masuk wilayah Jawa Tengah. Sebagai

kota yang terletak di lereng gunung Lawu, Magetan memiliki banyak potensi dalam bidang

pariwisata. Bukan hanya pariwisata, kebudayaan dan sektor pertanian pun sangat unggul di

Kabupaten Magetan. Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten

Magetan (Disparbudaya) terdapat beberapa seni dan budaya yang dihasilkan oleh masyarakat

Magetan. Beberapa seni dan budaya di atas membawa nama baik Magetan di kancah provinsi

Jawa Timur dengan memenangkang beberapa kategori dalam acara Festival Karya Tari 2017

dan Gelar Seni Budaya Daerah 2017. Kedua acara tersebut diadakan di Taman Budaya Jawa

Timur yang berlokasi di Surabaya dan diikuti oleh seluruh Kabupaten di Jawa Timur.  Namun

sangat disayangkan di kabupaten Magetan sendiri belum tersedia tempat untuk mewadahi

semua kegiatan seni dan budaya yang sebenarnya berpotensi meningkatkan kemajuan

kabupaten Magetan dalam bidang Kebudayaan maupun Pariwisata. Selama ini pagelaran seni

dan budaya hanya dilakukan di Alun-Alun Kota dengan menggunakan panggung bongkar

pasang. Sehingga di Kabupaten Magetan sangat dibutuhkan   tempat untuk mewadahi semua

kegiatan tersebut seperti yang sudah tertera dalam Rencana dan Strategi Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kabupaten Magetan 2017-2018 (Renstra Dinas Parbud 2017-2018) dengan

sasaran Melengkapi  sarana kebudayaan, antara lain dengan membangun museum, gedung

kesenian, sanggar budaya, preservasi benda cagar budaya (BCB)  dan lain-lain yang dapat

melestarikan budaya  peninggalan leluhur yang tinggi nilai sejarahnya. Namun menurut hasil

wawancara dengan bapak Heru Setyo nara sumber dari Bappeda, pembangunan tersebut

belom dapat terealisasikan. Maka dari itu berdasarkan latar belakang tersebut penulis

berinisiatif untuk mendesain sebuah Taman Budaya dan Galeri Seni sebagai tempat untuk

mewadahi seluruh kegiatan seni dan budaya.

1.2.Rumusan Masalah

Permasalahan :

1. Bagaimana merencanakan dan merancang sebuah taman budaya dan galeri seni yang dapat

berfungsi sebagai tempat edukasi, hiburan, pagelaran dan pameran seni budaya di

Kabupaten Magetan?
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2. Bagaimana merencanakan dan merancang sebuah gedung taman budaya dan gedung galeri

seni dengan pendekatan konsep arsitektur neo  vernakular?

3. Bagaimana merancang dan merencanakan elemen lansekap yang akan menunjang taman

budaya dan galeri seni Kabupaten Magetan?

1.4.Tujuan

1. Membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana untuk mewadahi edukasi, hiburan,

pagelaran dan pameran tentang  seni dan budaya guna mewujudkan Magetan menjadi Kota

Budaya.

2. Menyelesaikan dasar-dasar program perencanaan dan perancangan arsitektur taman budaya

dan galeri seni Kabupaten Magetan dengan mengembangkan konsep neo vernakular pada

desain bangunan.

3. Merencanakan dan merancang elemen lansekap sebagai penunjang taman budaya dan

galeri seni untuk mewadahi pagelaran seni dan budaya Kabupaten Magetan.

1.5.Sasaran

Diharapkan dengan adanya “Taman Budaya dan Galeri Seni Kabupaten Magetan” Dapat

memberikan pengetahuan yang lebih mendalam kepada setiap masyarakat dalam maupun

luar kota tentang budaya-budaya asli Magetan dan juga karya-karya seni yang diciptakan

oleh seniman asli Magetan. Selain itu diharapkan pula Magetan memiliki daya tarik yang

informatif bagi wisatawan dan dapat meningkatkan perekonmian masyarakat Magetan.

2. METODE

2.1. Metode Pengumpulan Data

Penulisan yang akan dilakukan menggunakan metode pengumpulan data melalui analisa

sintesis, berikut tahapannya :

a. Mengumpulkan data dan diidentifikasi permasalahan yang muncul dalam proses

melakukan perencanaan dan perancangan.

b. Melakukan analisa berdasarkan data primer dan sekunder serta menyimpulkan apa yang

akan digunakan sebagai alternatif pemecahan. Data primer berupa observasi sedangkan

data sekunder berupa studi literatur dan komparasi.

c. Melakukan kompilasi data untuk mendapatkan solusi untuk merumuskan hasil-hasil

kedalam suatu konsep perancangan.
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2.2. Pengumpulan Data

a. Data Primer

- Observasi

Melakukan survei lapangan yaitu dengan studi banding ke tempat-tempat yang dapat

dijadikan referensi untuk perancangan taman budaya dan galeri seni yang akan di desain.

b. Data Sekunder

- Studi Literatur

Melakukan studi literatur dengan cara mencari tinjauan pustaka dan referensi mengenai

taman budaya dan galeri seni, sehingga isi dari penulisan ini dapat

dipertanggungjawabkan.

- Studi Komparasi

Membandingkan suatu objek yang dikaji dengan melihat kesamaan-kesamaan tertentu

yang nantinya akan digunakan sebagai  referensi dari perencanaan dan perancangan.

3. HASIL PEMBAHASAN

3.1. GAGASAN PERANCANGAN

3.1.1. Gambaran Umum

Taman Budaya dan Galeri Seni Kabupaten Magetan merupakan kompleks kawasan budaya

yang memiliki peran penting bagi keberlangsungan perkembangan seni dan budaya di

kabupaten Magetan. Tempat ini juga bertujuan sebagai pengenalan budaya asli dari Magetan

kepada setiap masyarakat, baik masyarakat asli Magetan maupun Luar Magetan. Hal ini

dilakukan agar setiap seni budaya yang ada dapat dikembangkan dan dilestarikan dengan baik

sehingga tidak akan terlupakan meskipun sudah tertinggal oleh jaman. Dengan adanya

pengembangan dan pelestarian seni maka diharapkan kelak generasi-generasi yang baru akan

muncul dapat tetap mengenal dan mengembangkan lebih jauh tentang seni dan budaya di

Kabupaten Magetan.

Taman Budaya dan Galeri Seni ini didesain dengan mempertimbangkan beberapa aspek yang

memiliki fungsi sebagai tempat edukasi, hiburan, pagelaran dan pameran seni budaya.

Maksud dari fungsi tersebut adalah sebagai berikut :

a. Edukasi

Bertujuan untuk memberikan ilmu pengetahuan mengenai warisan seni dan budaya berupa

sejarah tentang seni dan budaya yang di fasilitasi dalam perpustakaan, pagelaran dan juga
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galeri seni. Selain itu akan disediakan ruang terbuka untuk latihan tari dan juga pameran

terbuka.

b. Hiburan

Bertujuan untuk menyediakan tempat hiburan refreshing atau sekedar menyegarkan diri

dari kegiatan sehari-hari, bisa bersama dengan teman atau keluaraga. Fasilitas yang di

sediakan unttuk zona hiburan yaitu pagelaran seni, pameran seni,dan playground.

c. Pagelaran

Pagelaran seni dan budaya diselenggarakan di ruang yang disediakan khusus dan bertujuan

untuk memberikan pengetahuan tentang seni dan budaya yang ada di Magetan, seperti seni

tari, seni ketoprak, seni  wirengan, seni wayang kulit dan lainnya.

d. Pameran

Pameran diadakan di ruang galeri seni yang difasilitaskan untuk pengunjung. Pameran seni

bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada pengunjung tentang kesenian dan

kerajinan daerah yang dihasilkan oleh beberapa seniman. Seperti batik, gamelan, anyaman

bambu, seni lukis dan masih banyak lagi.

3.1.2. Komponen Ruang

a. Ruang Pagelaran

Ruang pagelaran merupakan ruang yang digunakan sebagai tempat untuk mementaskan

karya-karya seni dan budaya, seperti tari, ketoprak, wirengan, wayang kulit dan

sebagainya. Ruang ini nantinya akan didesain dengan adanya panggung pementasan dan

di lengkapi dengan tribun kursi penonton. Ruangan ini berperan sebagai zona edukasi

sekaligus hiburan. Karena dengan adanya pagelaran yang berlangsung maka memberikan

pengetahuan tentang seni dan budaya kepada pengunjung, dan juga dapat memberikan

hiburan yang berdampak positif terhadap pengunjung. Selain itu pagelaran seni juga

berfungsi sebagai wadah para seniman untuk menunjukan bakat seni mereka.

b. Ruang Pameran atau Galeri Seni

Galeri seni nantinya akan dibagi menjadi dua kategori, yaitu ruang pameran tetap dan

juga ruang pameran temporer. Ruang pameran tetap lebih berfungsi sebagai museum

untuk memamerkan karya seni secara tetap, sedangkan untuk ruang pameran temporer

difungsikan untuk memamerkan karya seni dalam event tertentu saja atau bisa dibilang

bersifat sementara. Pameran diadakan dengan tujuan memberikan pengetahuan sekaligus

hiburan kepada pengunjung. Selain itu juga berfungsi sebagai wadah para seniman untuk

menunjukan hasil karya mereka.
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c. Perpustakaan

Perpustakaan difungsikan sebagai pusat informasi sekaligus sebagai edukasi tentang

sejarah dan budaya yang dapat dipelajari oleh pengunjung. Perpustakaan ini akan

dilengkapi dengan fasilitas buku-buku tentang sejarah seni dan kebudayaan, selain itu

juga disediakan buku-buku tentang pengetahuan lainnya. Selain menyediakan buku

tentang pengetahuan disediakan pula ruang membaca yang nyaman agar membuat para

pengunjung betah dan sering berkunjung ke perpustakaan. Diharapkan dengan adanya

fasilitas ini, para pengunjung terutama pelajar semakin giat dalam mempelajari tentang

kesenian dan kebudayaan terutama seni dan budaya daerah Magetan.

d. Fasilitas Pendukung

Untuk menambah ketertarikan pengunjung, maka disediakan fasilitas-fasilitas menarik

dengan menggabungkan area publik dan area komersil. Maka fasilitas tersebut harus

produktif sehingga menciptakan pendapatan yang dapat digunakan untuk perawatan.

Berikut fasilitas pendukung yang disediakan :

1. Mushola (Publik)

2. Mini theater outdor (Publik)

3. Pusat kuliner (Komersil)

4. Aquascape (Komersil)

e. Lansekap

Selain fasilitas bangunan-bangunan yang disebutkan, juga sangat dibutuhkan penataan

lansekap yang harus didesain semenarik mungkin agar menambah minat dari pengunjung

untuk berkunjung ke Taman Budaya dan Galeri Seni. Untuk itu dibutuhkan beberapa spot

tertentu sebagai penunjang dari lansekap agar terlihat lebih menarik, antara lain :

1. Playground (Publik)

Dengan adanya playground ini dapat memberikan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan

bermain terhadap pengunjung anak-anak yang berkunjung ke Taman Budaya dan Galeri.

2. Parkir (Semi Komersil)

Area parkir disediakan untuk pengunjung agar pengunjung tidak parkir di sembarang

tempat. Dikarenakan pagelaran dan pameran di Taman Budaya dan Galeri Seni tidak

selalu diadakan setiap hari, maka area parkir dikenakan biaya pada saat berlangsungnya

pagelaran dan pameran saja.

3. Taman (Publik)
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Untuk taman didesain dengan seindah mengkin dengan memeperhatikan estetika yang

akan menambah ketertarikan pengunjung untuk datang ke lokasi meskipun tidak sedang

berlangsung pagelaran dan pameran.

4. Street furniture (Publik)

Street furniture merupakan sebuah elemen penambah estetika dalam taman , sehingga

sangat diperlukan dalam mendesain sebuah taman. Street furniture yang akan di gunakan

antara lain yaitu, kursi taman, air mancur, lampu taman, vegetaasi yang dibentuk

sedemikian rupa sehingga menjadi menarik.

5. Vegetasi

Vegetasi yang digunakan berpengaruh terhadap kenyamanan dan keindahan lansekap.

Seperti contohnya pohon peneduh akan menambah kenyamanan pengunjung jika area

tersebut memiliki keteduhan dari pohon yang menghasilkan O2. Selain itu vegetasi yang

menambah estetika dalam lansekap yaitu tanaman perdu dan tanaman hias yang dapat

disusun rapi dalam desain taman.

3.2. Analisa dan Konsep Tampilan Arsitektur dan Penekanannya

Analisa tampilan arsitektur Taman Budaya dan Galeri Seni Magetan menggunakan

pendekatan konsep desain Neo Vernakular dengan menggabungkan unsur tradisional dan

modern. Tampilan desain ini lebih condong mengadaptasi desain-desain bangunan tradisional

yang ada di daerah/negara  setempat. Selain desain-desain bangunan juga bisa di ambil dari

bentuk seni dan budaya dari daerah setempat. Penekanan arsitektur Neo Vernakular nantinya

akan diterapkan pada  :

a. Bangunan, antara lain tampilan eksterior, tampilan interior, dan material bangunan.

b. Lansekap, antara lain desain-desain street furniture dan juga vegetasi

Tampilan eksterior dari bangunan utama pastinya akan kental dengan unsur Neo Vernakular.

Desain yang akan diterpkan terinspirasi dari bentuk-bentuk bangunan tradisional di indonesia

seperti kantor bupati dan kantor gubernur.  Selain itu desain juga akan diambil dari bentuk-

bentuk sederhana seperti kerajinan-kerajinan yang ada di Magetan. Desain interior yang akan

diterapkan tentu mengangkat tema modern dan tradisional, seperti konsepnya Neo

Vernakular. Selain fasilitas bangunan-bangunan yang disebutkan, juga sangat dibutuhkan

penataan lansekap yang harus didesain semenarik mungkin agar menambah minat dari

pengunjung untuk berkunjung ke Taman Budaya dan Galeri Seni. Untuk itu dibutuhkan

beberapa spot tertentu sebagai penunjang dari lansekap agar terlihat lebih menarik.
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Gambar 1 Perpektif Eksterior Bangunan

Sumber : Dokumen Penulis 2018

Gambar 2 Tampak Depan Bangunan

Sumber : Dokumen Penulis 2018
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Gambar 3 Interior Bangunan

Sumber : Dokumen Penulis 2018

4.PENUTUP

Taman Budaya dan Galeri Seni Kabupaten Magetan Merupakan salah satu tempat untuk

mewujudkan keberlangsungan seni dan budaya di Kabupaten Magetan selain itu merupakan

ikon yang diharapkan dapat menarik kunjungan wisatawan dalam maupun luar kota magetan.

agar kebudayaan di Magetan terus menerus dikenal dan dikembangkan. Didesain dengan

konsep Neo Vernakular yang diharapkan memberikan suasana asli khas dari Magetan yang

diadopsi dari budaya dan juga desain bagunan maupun kerajinan yang ada di Magetan.
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