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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 PENGERTIAN JUDUL 

Pengembangan Zona Gamelan sebagai Pendukung Desa Wisata 

Laban (Penekanan Arsitektur Neo Vernakular) dari judul tersebut 

dapat diartikan per kata sebagai berikut : 

Pengembangan : Upaya meningkatkan mutu agar dapat dipakai untuk 

berbagai keperluan dalam kehidupan masyarakat 

(KBBI).  

Zona  : Salah satu dari lima bagian besar permukaan bumi 

yang dibatasi oleh garis khayal di sekeliling bumi, 

sejajar dengan khatulistiwa (KBBI).  

Gamelan  : Perangkat alat musik Jawa yang terdiri dari soron 

bonang, rebab, gendang, gong, dan sebagainya 

(KBBI).  

Pendukung : Penyokong; pembantu; penunjang (KBBI).  

Desa : Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintah, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional 

yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuuan Republik Indonesia 

(UU.No.6, 2014).          

Wisata : Suatu kegiatan perjalanan yang dilakukan manusia 

baik perorangan maupun kelompok untuk 

mengunjungi destinasi tertentu dengan tujuan 

rekreasi, mempelajari keunikan daerah wisata, 

pengembangan diri dan sebagainya dalam kurun 
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waktu yang singkat atau sementara waktu 

(UURIno.10, 2009).  

Laban : Laban adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan 

Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. 

Arsitektur Neo 

Vernaklar 

: Suatu penerapan arsitektur yang sudah ada baik fisik 

maupun non fisik dengan tujuan melestarikan unsur-

unsur lokal yang telah terbentuk secara empiris oleh 

tradisi yang kemudian sedikit atau banyaknya 

mengalami perubahan menuju sebuah karya yang 

modern tanpa mengesampingkan nilai-nilai tradisi 

setempat.  

Jadi pengertian judul secara keseluruhan dari Pengembangan Zona 

Gamelan sebagai Pendukung Desa Wisata Laban (Penekanan Arsitektur 

Neo Vernakular) adalah  sebagai suatu desa wisata yang mewadahi aktivitas 

masyarakat berdasarkan potensi yang ada khusunya pada kerajinan gamelan 

yang terletak di pesisir sungai Bengawan Solo, yang menekankan konsep 

arsitektur neo vernakular.  

1.2 LATAR BELAKANG 

Desa wisata adalah suata wilayah pedesaan yang memiliki keunikan 

dan daya tarik yang khas (baik berupa daya tarik / keunikan fisik lingkungan 

alam pedesaan maupun kehidupan sosial budaya kemasyarakatan), yang 

dikelola atau dikemas secara alami dan menarik dengan pengembangan 

fasilitas pendukung wisata dalam suatu tata lingkungan yang harmonis dan 

pengelolaan yang baik dan terencana. Sehingga daya tarik pedesaan tersebut 

mampu menggerakan kunjungan wisatawan ke desa tersebut, serta 

menumbuhkan aktivitas ekonomi pariwisata yang meningkatkan 

kersejahteraan dan pemberdayaan masyarakat setempat (DinasPariwisata, 

2014). Konsep wisata yang mementingkan self-experience atau pengalaman 

wisata melalui kegiatan yang bertanggung jawab serta melalui tren wisata 

yang berbasis suasana kehidupan tradisional, merupakan suatu arahan 

pengembangan produk pariwisata berbasis sustainable dan inclusive 
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tourism. Hal ini mengutamakan keaslian masyarakat lokal dalam 

menjalanakan ritual adat-istiadat budaya sehari-hari dan pelestarian 

peninggalan fisik leluhurnya. Sehingga harapan untuk kedepannya program 

pariwisata dapat berimplitasi mengurangi angka kemiskinan, karena image 

pariwisata rakyat adalah milik rakyat seutuhnya (ASEAN Tourism Strategic 

Plan 2016-2025) dalam (Primadella, 2016). 

Salah satu desa di kawasan Sukoharjo yang berada di dekat Sungai 

Bengawan tepatnya di Desa Laban Kecamatan Mojolaban dikenal sebagai 

dukuh Jatiteken dan Krajan. Daerah ini merupakan perbatasan antara 

Surakarta dan Sukoharjo yang hanya di batasi oleh sungai Bengawan Solo.  

Pada kawasan bantaran sungai di area Desa Laban ini tedapat 

bangunan-bangunan seperti rumah, masjid, tempat pengerajin pembuatan 

kendhang, pembuatan kain pantai dan resto. Terdapat pula di Desa Jatiteken 

beberapa pengerajin pembuat gamelan. Gamelan yang di produksi berasal 

dari industri – industri gamelan rumahan yang tersebar diseluruh area 

permukiman.  

Gamelan Jawa memiliki suara yang lebih lembut tidak seperti 

gamelan Bali ataupun sunda, dimana Gamelan Jawa seperti sengaja 

menghadirkan suasana ketenangan seperti prinsip hidup orang Jawa pada 

umumnya. Komponen utama dari gamelan terdiri dari Kendhang, Gong, 

Kenong, Gambang, Celempung, serta beberapa alat musik pendamping 

lainnya. 

Kendhang adalah instrumen dalam gamelan Jawa Tengah yang salah 

satu fungsi utamanya adalah mengatur irama. Instrumen ini dibunyikan 

tanpa alat bantu. Kendhang kebanyakan dimanikan oleh para pemain 

gamelan profesional, yang sudah lama menyelami budaya Jawa. Terdapat 

banyak jenis-jenis kendhang mulai dari kendhang adat, kendhang dangdut, 

kendang gamelan. Terdapat 4 jenis kendhang untuk mengiringi gamelan 

yaitu Kendang Bass, Kendang Sabet, Kendang Abron, Kendang Ketipung.  
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Gambar 1.1 Beberapa Hasil Kerajinan Kendhang Desa Laban 

Sumber : Dokumentasi Pribadi (2018) 

Di wilayah Desa Jatiteken terdapat lima pengerajin gamelan dan satu 

pengerajin kendhang. Sangat memungkinkan potensi kerajinan alat musik 

tradisional ini berkembang, sesuai dengan keadaan masyarakat lokal yang 

erat kaitannya dengan partisipasi kesenian gamelan. Dengan adanya 

partisipasi masyarakat untuk mengembangkan dan memperkenalkan budaya 

kesenian gamelan kepada masyarakat luas maka dibutuhkan  tempat untuk 

mewadahi aktivitas masyarakat dan wisatawan.  

Perencanaan dan perancangan, Pengembangan Zona Gamelan 

sebagai Pendukung Desa Wisata Laban (Penekanan Arsitektur Neo 

Vernakular) merupakan usaha untuk mengembalikan fungsi bantaran sungai 

yang saat ini digunakan untuk lahan industri kendhang. Maka diperlukan 

lahan yang sesuai dengan tata guna lahan untuk tempat produksi kendhang, 

serta mewadahai bagi kegiatan perindustrian sebagai sarana dan fasilitas 

bagi warga Desa Jatiteken dengan harapan mampu memenuhi semua 

kegiatan perindustrian warga, baik dari penyediaan fasilitas, penyediaan 

bahan baku, pemasaran produksi ke berbagai daerah, studio, hingga tempat 

edukasi pembuatan alat musik gamelan dan kendhang, pesona dan 

kreatifitas  pembuatan kain pantai. Diperlukan penataan eksisting kawasan 

serta menyediakan fasilitas berdasarkan kebutuhan masyarakat, sehingga 

terrealisasi desa wisata kerajinan gamelan.   
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1.3 RUMUSAN PERMASALAHAN 

Adapun rumusan permasalahan terkait perencanaan dan perancangan 

pembangunan Pengembangan Zona Gamelan sebagai Pendukung Desa 

Wisata Laban (Penekanan Arsitektur Neo-Vernakular), antara lain : 

a. Mengidentifikasi aktivitas masyarakat di Desa Jatiteken yang dapat 

mendukung kegiatan masyarakat mulai tahap bahan utama hingga 

proses produksi gamelan.  

b. Mendesain bangunan-bangunan dan menata kawasan  yang dapat 

menjadikan desa wisata. 

c. Mengembangkan desain desa wisata yang kreatif dengan penekanan 

arsitektur neo vernakular.  

1.4  TUJUAN DAN SASARAN 

 1.4.1   Tujuan 

a. Mengembangkan fasilitas pendukung desa wisata sesuai dengan potensi 

kerajinan gamelan.  

b. Merancang bangunan dengan fasilitas edukasi alat musik gamelan 

seperti studio musik gamelan dan amphiteater.  

c. Mengembangkan desa wisata berbasis sustainable melalui pemanfaatan 

material lokal yang dikelola pada bantaran sungai dengan penekanan 

arsitektur neo vernakular.  

 1.4.2   Sasaran 

a. Bisa mendatangkan wisatawan dengan menjadikan desa wisata kreatif. 

b. Menata dan membangun kawasan yang menekankan pada 

pembangunan yang sustainable. 

c. Menentukan pola tata massa kawasan permukiman mulai dari sirkulasi, 

track wisata, layout, dll 

d. Menentukan tampilan fisik bangunan berupa zoning, layout ruang, 

tampak. 
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1.5 LINGKUP PEMBAHASAN  

Pembahasan ditekankan pada aspek perencanaan dan perancangan 

arsitektur bangunan Pengembangan Zona Gamelan sebagai Pendukung 

Desa Wisata Laban (Penekanan Arsitektur Neo Vernakular) meliputi analisa 

kebutuhan fisik dan non fisik oleh masyarakat sekitar sehingga dapat 

mewadahi semua kegiatan yang dapat mendukungan aktifitas perindustrian 

bagi warga.  

1.6 KELUARAN YANG DIHASILKAN 

Desain yang dihasilkan pada proses perencanaan dan perancangan 

adalah Pengembangan Zona Gamelan sebagai Pendukung Desa Wisata 

Laban yaitu : 

a. Pengaturan zona dan pemenfaatan ruang kawasan kerajinan gamelan 

dan kendhang  di Desa Jatiteken. 

b. Pengaturan ruang public space berupa amphiteater. 

c. Pengaturan pola landscape. 

1.7 METODE PEMBAHASAN 

 1.7.1   Observasi 

   Melakukan pengamatan langsung di Desa Laban untuk 

mengumpulkan informasi mengenai kegiatan masyarakat, sehingga dapat 

menunjang fasilitas dan kebutuhan ruang bagi masyarakat. Dalam hal ini 

penulis melengkapi dengan foto-foto sebagai dokumentasi untuk 

mengumpulkan data-data yang diperlukan.  

 1.7.2   Interview 

  Wawancara secara langsung dengan semua pihak yang terkait 

dengan aktivitas masyarakat desa untuk mendapatkan informasi yang 

diperlukan sebagai kelengkapan pengumbulan data dalam menulis.  
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 1.7.3   Studi Literatur 

   Referensi pustaka berupa buku, karya ilmiah, media elektronik 

internet yang berkaitan dengan perancangan desa wisata sustainable 

architecture dengan konsep neo vernakular. 

 1.7.4   Studi Komparasi 

 Dengan melakukan perbandingan terhadap beberapa objek serupa 

dalam melakukan analisa terhadap kriteria yang ditetapkan dalam 

perancangan Pengembangan Zona Gamelan sebagai Pendukung Desa 

Wisata Laban.  

1.8  SISTEMATIKA PENULISAN 

 Berupa penjabaran secara desktiptif mengenai hal yang akan ditulis dalam 

laporan Tugas Akhir ini, meliputi : 

BAB I   PENDAHULUAN 

  Berupa gambaran umum daro observasi mengenasi isu dari 

topik yang diangkat yang berisi latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan, metode pembahasan dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Pembahasan berupa landasan teori yang berkaitan dengan 

perancanagan Pengembangan Zona Gamelan sebagai 

Pendukung Desa Wisata Laban. 

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI DAN GAGASAN 

PERANCANGAN 

Berisi tentang dafa fisik dan non fisik pembangunan desa 

wisata mengenai lokasi, data aktifitas, penduduk dan 

lingkungan sosial pada Desa Laban. Gagasan perancangan 

mengenai Pengembangan Zona Gamelan sebagai Pendukung 

Desa Wisata Laban.  
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BAB IV ANALISA PENDEKATAN DAN KONSEP 

PERENCANAAN DAN PERANCANGAN  

Berupa analisa konsep makro dan mikro yang terdiri dari 

analisa dan konsep site, analisa dan konsep ruang, analisa dan 

konsep massa, analisa dan konsep tampilan arsitektur, analisa 

dan konsep struktur dan utilitas, analisa dan konsep 

penekanan arsitektur pada Pengembangan Zona Gamelan 

sebagai Pendukung Desa Wisata Laban. 

  


