
 
 

1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Deskripsi  

Pengertian Judul “Teater Kultural di Surakarta (Pendekatan Akustik Ruang dan 

Neo Vernakuler)”: 

Teater  : Merupakan gedung atau ruangan tempat pertunjukan film, 

sandiwara, atau dapat juga diartikam sebagai pementasan drama 

sebagai suatu seni atau profesi. ( 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/teater [diakses tanggal 13 Februari 

2016]) 

Kultural  : Kultural adalah kebudayaan. Kebudayan  merupakan suatu cara 

hidup yang berkembang, dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok 

orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk 

dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, 

adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni  

(https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kultural, [diakses tanggal 13 

Februari 2016]). 

Surakarta  :Merupakan salah satu kota budaya yang terletak di Jawa Tengah 

dengan jumlah penduduk ± 503,421 jiwa dengan total wilayah 

4,04 km2 (https://en.wikipedia.org/wiki/Surakarta, [diakses tanggal 

13 Februari 2016]). 

Akustik Ruang : Segala sesuatu yang berkaitan dengan bunyi dan pendengaran 

dimana mutu dan kualitas bunyi menjadi faktor utamanya. 

(Suptandar,2004) 

Neo Vernakuler : Suatu bentuk-bentuk bangunan yang mengacu pada bahasa 

setempat dengan mengambil elemen-elemen yang ada dalam 

bentuk modern atau masakini (Haryadi, 1999). 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/teater
https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem
https://id.wikipedia.org/wiki/Agama
https://id.wikipedia.org/wiki/Politik
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa
https://id.wikipedia.org/wiki/Pakaian
https://id.wikipedia.org/wiki/Bangunan
https://id.wikipedia.org/wiki/Seni
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Kesimpulan dari judul “Teater Kultural di Surakarta (dengan Pendekatan 

Akustik Ruang dan Neo Vernakuler)” adalah sebuah bangunan yang digunakan 

sebagai gedung pertunjukan seni tradisional dengan memperhatikan faktor akustik 

ruangan agar pengguna dapat menikmati pertunjukan yang berlangsung dengan 

baik, serta membuat desain bangunan dengan bentuk-bentuk bangunan yang 

mengacu pada bahasa setempat dengan mengambil elemen-elemen yang ada dalam 

bentuk modern atau masa kini. 

1.2 Latar Belakang  

Surakarta merupakan kota yang terletak di provinsi Jawa Tengah yang 

ditetapkan oleh Kemenparekraf pada tahun 2012 sebagai salah satu kota kreatif di 

Indonesia. Kota kreatif merupakan kota yang mampu memperbaiki lingkungan 

urban dan menciptakan atmosfir kota yang inspiratif. Kota Surakarta identik 

dengan kota yang mengapresiasikan seni dan budaya. Hal tersebut tercermin dari 

banyaknya kegiatan kesenian yang seringkali diselenggarakan di Solo. Solo 

memiliki beberapa event atau kegiatan seni yang berhubungan dengan musik dalam 

skala besar seperti Solo Internasional Performing Art (SIPA), Solo Iternasional 

Ethnic Music (SIEM) dan Solo City Jazz, Festival Musik Kolosal, Solo 24 Jam 

Menari, Solo Keroncong Festival dan Festival Gamelan Akbar yang digelar sejak 

tahun 2008.  

Teater merupakan gedung atau ruangan tempat pertunjukan film, sandiwara, 

atau dapat juga diartikan sebagai pementasan drama sebagai suatu seni atau profesi. 

Seiring perkembangan zaman seni pertunjukan yang dihasilkan pun ikut 

berkembang. Seiring dengan perkembangan ini membuat banyaknya penikmat seni 

yang membutuhkan wadah untuk dapat menikmati dan mempertunjukkan seni, di 

Surakarta sendiri memiliki beberapa tempat yang sering dijadikan sebagai 

pementasan seni yaitu: 

1. Pura Mangkunegara 

Pura Mangkunegara merupakan istana yang indah dan megah yang 

dimiliki Surakarta. Nama Pura berasal dari bahasa Jawa yang artinya istana 

atau kerajaan. Pura Mangkunegaran menjadi pusat budaya dan seni di Kota 
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Solo. Berbagai koleksi berharga yang ada di dalam istana dipercaya berasal 

dari Kerajaan Mataram dan Majapahit. 

Pura Mangkunegaran didirikan pada tahun 1757 melalui sejarah yang 

cukup panjang. Setelah kematian Amangkurat IV dari Kerajaan Mataram, 

kerajaan ini selalu diintervensi oleh penjajah Belanda dan berhasil 

menempatkan Adipati Anom (PB II) sebagai pewaris kerajaan padahal 

Pangeran Arya Mangkunegaran adalah pewaris sah tetapi menentang Belanda 

sehingga memunculkan perang saudara. Raden Mas Said, anak Arya 

Mangkunegaran melakukan perlawanan terhadap Belanda hingga akhirnya 

melalui perjanjian Giyanti, Raden Mas Said mendapat bagian wilayah 

Surakarta bagian utara dan berkedudukan di Pura Mangkunegaran dengan gelar 

Mangkunegaran I. 

Pura mangkunegara ini juga memiliki masterpiece tarian tradisional yang 

masih bertahan hingga kepimimpinan sekarang. Kegiatan ini disebut sebagai 

Mangkunegaran Performance Art, dahulu kegiatan ini diadakan 2 tahun sekali 

pada bulan Mei. Kekurangan dari Pura Mangkunegara ini yaitu: 

1. Tidak memiliki tempat duduk untuk para penonton sehingga 

menyebabkan kurang nyamanya penonton saat melihat pertunjukan. 

2. Ruangan yang terletak semi outdoor membuat terganggunya 

pertunjukan ketika hujan. 

3. Tidak adanya pemisahan antara pintu masuk dan pintu keluar. 
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Gambar 1.1 Mangkunegaran Performace Art  

Sumber : http://chic-id.com/wisata-istana-mangkunegaran-wisata-museum-

pura-mangkunegaran/ 

Pura mangkunegaran ini merupakan tempat pertunjukan yang bersifat 

semi outdoor sehingga tidak memiliki akustik ruang, namun memiliki akustik 

lingkungan. Akustik lingkungan ini berasal dari beberapa pohon sebagai 

penghalang dan penyerap bunyi, namun ini belum dapat mereduksi kebisingan. 

Kebisingan ini dapat disebabkan dari jalan raya kemudian dari sumber bunyi 

sendiri selain itu pada saat hujan juga menjadi sumber kebisingan. 

2. Keraton Kasunanan Surakarta 

Keraton Kasunanan Surakarta merupakan Sebuah kerajaan Jawa Tengah. 

Kerajaan ini didirikan oleh Susuhan Pakubuwono II (Sunan PB II) pada tahun 

1744 sebagai pengganti Keraton Kartasura yang rusak akibat Geger Pecinan 

pada tahun 1743. Keraton Kasunanan Surakarta memiliki warisan budaya 

seperti upacara adat, tarian sakral dan musik. Salah satu cara yang diadakan 

setiap tahunnya adalah pertunujukan wayang orang. Kekurangan dari Keraton 

Kasunanan Surakarta yaitu: 

1. Tidak memiliki tempat duduk untuk para penonton sehingga 

menyebabkan kurang nyamanya penonton saat melihat pertunjukan. 

2. Ruangan yang terletak semi outdoor membuat terganggunya 

pertunjukan ketika hujan. 

3. Tidak ada ruang rias dan ruang ganti khusus untuk para penampil. 

http://chic-id.com/wisata-istana-mangkunegaran-wisata-museum-pura-mangkunegaran/
http://chic-id.com/wisata-istana-mangkunegaran-wisata-museum-pura-mangkunegaran/
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4. Tidak ada kamar mandi untuk penonton, sehingga penonton kesulitan 

bila ingin ke kamar mandi. 

5. Hanya mampu menampung 2000-2500 orang. 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Pertunjukan Wayang Orang 

Sumber : http://cintanegeri.com/pengertian-dan-ciri-ciri-kesenian-wayang-

orang/ 

Keraton Kasunanan Surakarta ini merupakan tempat pertunjukan yang 

bersifat semi outdoor sehingga tidak memiliki akustik ruang, namun memiliki 

akustik lingkungan. Akustik lingkungan ini berasal dari beberapa pohon 

sebagai penghalang dan penyerap bunyi, namun ini belum dapat mereduksi 

kebisingan. Kebisingan ini dapat disebabkan dari jalan raya kemudian dari 

sumber bunyi sendiri selain itu pada saat hujan juga menjadi sumber 

kebisingan. 

3. Taman Balekambang 

Taman Balekambang merupkan taman yang dibangun oleh KGPAA 

Mangkunegaran VII untuk kedua putrinya yaitu GRAY Partini dan GRAY 

Patinah. Oleh karena itu, terdapat dua patung putri di balekambang tersebut. 

Pada tahun 2008 taman Balekambang ini resmi dibuka untu umum sebagai 

hutan kota, ditaman ini juga terdapat Gedung kesenian Balekambang yang 

sering digunakan untuk pementasan teater jawa atau yang sering desebut 

Ketoprak. Selaian gedung ini taman balekambang ini juga digunakan sebagai 

tempat pertunjukan berupa konser musik pop, jazz dan lain-lain yang berbentuk 

outdoor. Kekurangan dari Taman Balekambang yaitu:  

http://cintanegeri.com/pengertian-dan-ciri-ciri-kesenian-wayang-orang/
http://cintanegeri.com/pengertian-dan-ciri-ciri-kesenian-wayang-orang/
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1. Kurang terawatnya gedung pertunjukan kesenian Balekambang. 

2. Kurang terawatnya taman balekambang. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 Pertunjukan Teater Jawa atau Ketoprak 

Sumber: http://chic-id.com/gedung-kesenian-balekambang-kota-

surakarta/ 

Taman Balekambang ini memiliki gedung teater yaitu Teater Ketoprak, 

pada gedung teater ini akustik ruang yang ada sudah cukup baik, namun belum 

memenuhi kebutuhan jumlah penonton dikota Surakarta. Selain gedung teater 

juga terdapat pementasan di luar gedung yaitu teater yang terletak dekat pintu 

masuk yang merupakan teater terbuka namun teater ini tidak dapat digunakan 

ketika musim hujan tiba karena curah hujan di Indonesia cukup tinggi. Akustik 

lingkungan di teater ini sudah cukup baik karena banyaknya tanaman yang 

dapat menyerap bunyi dan teater ini berjarak cukup jauh dari jalan raya utama. 

4. Taman Budaya Jawa Tengah 

Taman Budaya Jawa Tengah (TBJT) Surakarta merupakan salah satu 

ruang seni budaya di Kota Solo yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Jawa 

Tengah. Beragam acara seni dan budaya digelar di tempat ini, baik berupa seni 

tradisi, modern maupun seni kontemporer. Tak terbatas pada seni pertunjukan, 

di Taman Budaya Jawa Tengah juga sering diselenggarakan acara pameran 

seni rupa, pameran fotografi, pemutaran film, dan berbagai forum diskusi seni 

budaya. 

http://chic-id.com/gedung-kesenian-balekambang-kota-surakarta/
http://chic-id.com/gedung-kesenian-balekambang-kota-surakarta/
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Kompleks Taman Budaya Jawa Tengah memiliki banyak gedung yang 

dapat dimanfaatkan untuk kegiatan kesenian. Pendopo Ageng yang letaknya 

paling depan diantara bangunan lainnya di TBJT sering menjadi tempat 

pertunjukan wayang kulit Jum’at Kliwon, keroncong Asli dan dan pagelaran 

kesenian lainnya. 

Pendopo Ageng Taman Budaya Jawa Tengah ini diapit oleh dua gedung, 

sebelah kiri terdapat Teater Arena sebagai ruang pertunjukan dan sebelah 

kanan terdapat Galeri Seni Rupa yang sering digunakan untuk memajang 

karya-karya visual. Disekitar Galeri Seni Rupa, terdapat perpustakaan yang 

berisi berbagai koleks buku seni budaya dan naskah-naskah pementasan. 

Di bagian belakang Pendopo Ageng terdapat bangunan yang difungsikan 

sebaagai kantor pengelola Taman Budaya Jawa Tengah. Selain sebagai kantor, 

di beberapa ruang juga difungsikan sebagai ruang arsip dokumentasi TBJT, 

baik yang berupa foto maupun video. 

Fasilitas di Taman Budaya Jawa Tengah memang termasuk lengkap. 

Selain terdapat berbagai ruang pertunjukan, di kompleks TBJT juga disediakan 

tempat menginap bagi para seniman yang datang dari luar kota. Wisma Seni 

Taman Budaya Jawa Tengah bisa menjadi ruang yang nyaman saat berkunjung 

ke Solo. Beberapa kamar dari kelas ekonomi hingga VIP tersedia di Wisma 

Seni ini. Kekurangan dari Taman Budaya Jawa Tengah yaitu:  

1. Tidak memiliki tempat duduk untuk para penonton sehingga 

menyebabkan kurang nyamanya penonton saat melihat pertunjukan. 

2. Ruangan yang terletak semi outdoor membuat terganggunya 

pertunjukan ketika hujan. 

3. Tidak ada kamar mandi untuk penonton, sehingga penonton kesulitan 

bila ingin ke kamar mandi. 

4. Akses ke mushola terlalu jauh. 

Taman Budaya Jawa Tengah ini memiliki 2 gedung teater yaitu teater 

besar dan teater kecil, pada gedung teater kecil akustik ruang yang ada sudah 
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cukup baik, namun belum memenuhi kebutuhan jumlah penonton dikota 

Surakarta. Selain gedung teater besar yang bersifat semioutdoor. Akustik 

lingkungan di teater ini sudah cukup baik karena banyaknya tanaman yang 

dapat menyerap bunyi.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 4 Pementasan di Taman Budaya Jawa Tengah 

Sumber: http://kesolo.com/taman-budaya-jawa-tengah-tbjt-solo/ 

5. Benteng Vastenburg Fort Surakarta 

Benteng Vastenburg Fort Surakarta merupakan bangunan peninggalan 

kolonial Belanda yang dibangun pada tahun 1774 dan selesai pada tahun 1779. 

Pada zaman kolonial Belanda Benteng ini digunakan sebagai ganisisun atau 

tempat bagi korps pasukan Belanda yang berfungsi untuk mengawasi 

penguasaan keraton Surakarta. Kawan Benteng Vasternburg ini juga digunakan 

sebagai lokasi pementasan seni di surakarta. Contohnya Solo Internasional 

Performing Art (SIPA), Solo Internasional Ethnic Music (SIEM) dan Solo City 

Jazz, Festival Musik Kolosal, namun pementasan ini berbentuk outdoor. 

Kekurangan pementasan yang diadakan di Benteng Vastenburg Fort Surakarta 

yaitu: 

1. Tidak memiliki tempat duduk untuk para penonton sehingga 

menyebabkan kurang nyamanya penonton saat melihat pertunjukan. 

2. Ruangan yang terletak semi outdoor membuat terganggunya 

pertunjukan ketika hujan. 

http://kesolo.com/taman-budaya-jawa-tengah-tbjt-solo/
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3. Tidak ada ruang rias dan ruang ganti khusus untuk para penampil. 

4. Kurangnya tempat parkir. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.5 Pementasan Solo Internasional Performing Art (SIPA) 

Sumber : http://www.solopos.com/2013/10/01/benda-cagar-budaya-eksploitasi-

benteng-vastenburg-kian-intensif-452400 

Pementasan seni yang di Benteng Vastenburg Fort Surakarta dilakukan 

pada outdoor, akustik lingkungan yang ada belum cukup meredam kebisingan 

baik dari jalan raya maupun dari sumber bunyi pementasan seni itu sendiri.  

Berdasarkan tempat-tempat yang telah dibahas diatas sebagian besar 

merupakan tempat yang terletak semi indoor, sedangkan kebutuhan 

pertunjukan yang banyak serta keadaan iklim di indonesia membuat cuaca 

yang tak menentu membuat perlunya wadah berupa gedung Kultural Teater di 

Surakarta yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat pementasan. Teater kultural 

ini mewadahi berbagai seni yang berhubungan dengan tradisi dan kebudayaan 

tradisional yang ada, tujuannya agar dapat mempertahankan dan melestarikan 

budaya yang ada baik dari segi seni tari, musik, lukis dan teater.  

Pembangunan gedung Teater Kultural di Surakarta ini bertujuan untuk 

dapat mewadahi berbagai kegiatan yang ada, Teater Kultural merupakan 

gedung pertunjukan seni baik tradisional maupun modren, namun tidak 

menghilangkann unsur tradisi dan budaya yang ada baik dari segi bentuk dan 

pemanfaatannya. Teater Kultural ini di desain dengan menggunakan 

pendekatan akustik ruang dan neovernakuler. Pendekatan ini dipilih karena 

Akustik ruang merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan bunyi dan 



10 
 

 
 

pendengaran dimana mutu dan kualitas bunyi menjadi faktor utamanya 

(Suptandar, 2004). Akustik ruang sangat penting diperhatikan agar pengguna 

dapat menikmati pertunjukan yang berlangsung dengan baik, sedangkan neo 

vernakuler merupkan suatu bentuk-bentuk bangunan yang mengacu pada 

bahasa setempat dengan mengambil elemen-elemen yang ada dalam bentuk 

modern atau masa kini (Haryadi, 1999). Pendekatan ini digunakan 

dimaksudkan agar menciptakan desain gedung pertunjukan seni tradisional 

dengan memperhatikan faktor akustik ruangan agar pengguna dapat menikmati 

pertunjukan yang berlangsung dengan baik, serta membuat desain bangunan 

dengan bentuk-bentuk bangunan yang mengacu pada bahasa setempat dengan 

mengambil elemen-elemen yang ada dalam bentuk modern atau masa kini. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah diatas, terdapat rumusan 

masalah yang muncul yaitu: 

Bagaimana penerapan desain Teater Kultural di Surakarta dengan 

pendekatan Akustik Ruang dan desain Neo Vernakuler untuk memenuhi 

kebutuhan gedung teater di Surakarta? 

1.4 Tujuan  

Tujuan dari Teater Kultural di Surakarta adalah: 

Mendesain bangunan teater yang mampu mewadahi kegiatan seni yang 

ada di Surakarta dengan mempertahankan ciri khas daerah yang ada dikemas 

dengan konsep modern tanpa menghilangkan kesan tradisonalnya, serta 

memperhatikan akustik ruang baik dari penggunaan material yang mamu 

menghasilkan akustik ruang yang baik pada gedung teater. 

1.5 Lingkup Pembahasan  

Lingkup pembahasan meliputi: 

1. Lingkup Wilayah 

Didalam  perancangan Teater Kultural di Surakarta ini harus tetap  

memperhatikan fungsi dan tataguna lahan yang ada, sehingga bangunan ini 
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nanti sesuai degan fungsi tataguna lahan yang ada dan dapat benar-benar 

menjadi bangunan yang fungsional. 

2. Lingkup Desain  

Proses pembahasan dan mendesain Teater Kultural di Surakarta  

dibatasi oleh disiplin ilmu arsitektur, sehingga diharapkan pembahasanya 

nantinya tidak meluas. 

1.6 Metode Pembahasan  

Berikut merupakan metode pembahasan yang digunakan: 

1. Metode pengumpulan data melalui literatur terdahulu. 

2. Pengolahan data atau analisis yang diperoleh dari literatur maupun 

observasi. 

3. Identifikasi permasalahan, membuat pendekatan desain dan solusi desain. 

1.7 Sitematika Penulis 

Untuk memberikan gambaran sistematika yang jelas dalam penulisan 

Tugas Akhir ini, maka dibuatlah sistem laporan sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai fenomena topik 

yang diangkat. Berisi latar belakang, tujuan dan sasaran, batasan dan lingkup 

pembahasan, metode pembahasan dan sistematika penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisi tentang tema yang sesuai dengan literatur seperti arti 

teater, akustik ruang, neovernakuler, serta berisi ulasan teori-teori terdahulu 

sesuai dengan topik yang diangkat. Merupakan rangkaian hasil yang 

mempunyai beberapa alur pikir yang mendukung tema. 

BAB III  : GAMBARAN UMUM LOKASI DAN GAMBARAN 

PERENCANAAN 

Pada bab ini berisi tentang segala aspek terkait dengan gambaran umum 

lokasi site terpilih serta segala aspek yang mendukung dan menjadi dasar 

perencanaan dan perancangan Kultural Teater di Surakarta . 
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BAB IV  : ANALISIS PENDEKATAN DAN KONSEP 

PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang analisis konsep makro (lingkungan yang 

lebih luas: kota, kawasan) maupun mikro (analisa dan konsep site, ruang, massa, 

eksterior maupun interior, struktur dan utilitas). 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisikan informasi sumber pustaka yang dirujuk.


