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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

  Pengertian Judul 

Pengertian dari judul “Pusat Pemberdayaan Wanita di Surakarta (Pendekatatan 

Arsitektur Feminisme pada Bangunan)” pengertian dari masing – masing kata 

penyusunannya, sebagai berikut : 

Pusat : tempat lokasi dimana memiliki titik tengah yang menjadi 

acuan dan fokus dalam sebuah kegiatan maupun 

aktivitas. Secara umum dapat diartikan sebagai suatu 

pemusatan kegiatan dimana di dalamnya terdapat 

pengertian hal yang dominan terhadap hal di sekitarnya 

yang memiliki potensi dari macam – macam pola yang 

sejenis(KBBI). 

Pemberdayaan : sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat 

untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, 

dan mempengaruhi terhadap, kejadian – kejadian serta 

lembaga – lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. 

Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh 

keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup 

untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang 

lain yang menjadi perhatiannya(Parsons,1994).  

Wanita : /wa·ni·ta/ n perempuan dewasa. Maksudnya adalah 

perempuan yang bisa, hendak dan mesti ditata(KBBI). 

Surakarta : sebuah wilayah otonom dengan status kota dibawah   

Provinsi JawaTengah, Indonesia, dengan penduduk  

503.421 jiwa (2010) dan kepadatan 13.636/km2. Kota 

dengan luas 44 km2. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_Jawa_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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Pendekatan : Proses atau cara yang dilakukan dalam metode tertentu 

untuk mencapai atau mengetahui inti dari suatu 

masalah(KBBI). 

Arsitektur : sebuah kekuatan/kekokohan (virmitas), keindahan atau 

estetika (venustas), dan kegunaan/fungsi (utilitas). Ilmu 

yang timbul dari ilmu-ilmu lainnya serta dilengkapi 

dengan proses belajar(Marcus, 1863) 

Feminisme : asal kata femme yang berarti perempuan, dimana ini 

adalah sebuah gerakan atau aktivitas perempuan yang 

memperjuangkan keseimbangan gender antara 

perempuan dan laki-laki dalam mendapatkan haknya 

dalam masyarakat sosial(June Hannam,2007) 

Bangunan : ba·ngun·an/n sesuatu yang didirikan; sesuatu yang 

dibangun (seperti rumah, gedung, menara)(KBBI). 

 Berdasarkan identifikasi di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang pengertian 

“Pusat Pemberdayaan Wanita di Surakarta (Pendekatan Arsitektur Feminisme 

pada Bangunan)” merupakan perencanaan dan perancangan suatu bangunan atau wadah 

yang digunakan para wanita untuk meningkatkan kualitas, status, posisi dan kondisi agar 

mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat 

dimana dalam kegiatannya berkaitan dengan pendidikan non formal, pelayanan dan 

pembinaan bagi para wanita yang berada di Surakarta dengan penekanan pada desain 

arsitektur feminisme yang mencirikan akan karakter wanita. 

 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di 

dunia. Berdasarkan data BPS tahun 2016 jumlah penduduk Indonesia diperkirakan 

sebanyak 129 juta jiwa adalah penduduk perempuan dan pastinya akan selalu bertambah 

setiap tahunnya. Untuk rasio jenis kelamin yakni sebesar 94,62. Ini berarti bahwa setiap 

100 penduduk perempuan terdapat sebanyak 95 penduduk laki – laki.  
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Tabel 1. Jumlah Penduduk Perempuan per Kecamatan di Surakarta 

NO Kecamatan 
Jumlah Perempuan  

n % 

1 LAWEYAN 52012 18.03% 

2 SERENGAN 27822 9.64% 

3 PASAR KLIWON 43457 15.06% 

4 JEBRES 73566 25.50% 

5 BANJARSARI 91683 31.77% 

Jumlah 288540 100.00% 

  

 

Berdasarkan tabel di atas, jumlah penduduk perempuan di Kota Surakarta pada 

tahun 2016 mencapai 288.540 jiwa. Menurut data hasil proyeksi oleh Badan Pusat 

Statistik (BPS), populasi penduduk perempuan saat ini lebih didominasi oleh kelompok 

umur produktif yakni antara 15 – 64 tahun dan kurang berperan secara optimal karena 

kualitas hidupnya yang masih rendah. Perempuan di Indonesia cenderung memiliki 

kemungkinan putus sekolah yang lebih tinggi dibanding dengan laki – laki. Tingginya 

angka putus sekolah pada jenjang tersebut antara lain disebabkan faktor pertimbangan 

prioritas bahwa nilai ekonomi laki – laki lebih penting daripada perempuan. 

Tabel 2. Jumlah Penduduk Tujuh Tahun Keatas Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

NO Tingkat Pendidikan 
Jumlah Perempuan  

n 

1 Tidak / Belum Sekolah 19024 

2 Belum Tamat SD  31082 

3 Tamat SD 47391 

Jumlah 97497 

 

 

Berdasarkan tabel di atas, menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Surakarta tahun 2016, banyak yang berjenis kelamin perempuan usia 7 tahun ke atas 

tingkat pendidikannya masih sangat kurang yaitu mencapai 97.497 jiwa yang tingkat 

pendidikannya hanya sampai tamat SD. Sedangkan, Surakarta sebagai salah satu kota 

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, 2016 

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, 2016 
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yang berkembang di Indonesia, tetapi ternyata masih banyak penduduknya perempuan 

yang tidak mengenyam pendidikan dan tidak memiliki ketrampilan.  

Potensi perempuan merupakan aset yang harus dapat dikembangkan, sebaliknya 

jika penduduk perempuan tidak diberi kesempatan untuk mengembangkan potensinya, 

maka perempuan dapat menjadi beban bangsa (Vera Pasaribu S. Sos., 2017). Keterlibatan 

perempuan dalam dunia usaha selama ini dirasakan masih minim. Padahal potensi usaha 

untuk wanita cukup banyak. Potensi usaha yang dimaksud misalnya di bidang kuliner 

atau masakan. Sebab bidang tersebut identik dengan keahlian perempuan dan Kota 

Surakarta juga merupakan Kota Kuliner. Selain itu, perempuan dipandang lebih telaten 

dalam menghasilkan beragam bentuk kerajinan dari kain seperti tas, manik-manik, dan 

membatik karena Kota Solo merupakan sentra industri batik. Minimnya keikutsertaan 

perempuan di dunia usaha disebabkan adanya anggapan umum di masyarakat bahwa 

pencari nafkah utama dalam keluarga adalah laki-laki. Padahal, dengan berkecimpung 

di dunia usaha dapat mendorong kemandirian dan sebagai bagian aktualisasi diri.  

Saat ini wanita menjadi topik pembicaraan yang sangat penting. Masalah ini 

menjadi sangat penting setelah selama ribuan tahun perempuan berada di bawah 

kekuasaan laki – laki. Walaupun apabila di pandang dari sisi agama Islam juga dikatakan 

tidak ada perbedaan antara laki – laki dan perempuan dalam hal menuntut ilmu. Meski 

perempuan memiliki hak yang sama dalam menuntut ilmu, namun perempuan tidak boleh 

melupakan dan melalaikan kodratnya sebagai perempuan dan ibu rumah tangga. 

Selain masalah rendahnya tingkat pendidikan perempuan di Surakarta, masalah 

yang dialami wanita ini sangat kompleks, keterpurukan wanita terjadi dalam segala 

bidang (Lestari & Kiranadien, 2016). Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga 

(KDRT), kekerasan, pelecehan seksual dan pencabulan. Meningkatnya kasus kekerasan 

terhadap perempuan disebabkan karena faktor ekonomi dan juga salah satu penyebabnya 

yaitu masih rendahnya pendidikan perempuan. Solidaritas Perempuan untuk 

Kemanusiaan, Hak Asasi Manusia (Spek HAM) Solo Raya mencatat kasus kekerasaan 

pada perempuan di Jawa Tengah hingga Oktober 2017 mencapai 1.303 kasus. Di mana 

523 kasus merupakan kasus kekerasan seksual, sedangkan kasus kekerasan fisik 

mencapai 496 kasus(Spek HAM,2017). 
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Koordinator Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan, Hak Asasi Manusia 

(Spek HAM) Solo Raya, Fitri Haryani (2017) menjelaskan dari kasus kekerasan tersebut 

usia korban yang mengalami kekerasan paling tinggi di rentang usia 13-18 tahun yakni 

445 orang dan rentang usia 25-44 tahun sebanyak 432 orang. Kekerasan dalam rumah 

tangga terjadi karena banyak faktor. Ada yang karena ‘perebutan kekuasaan’, masalah 

keuangan, atau memang ada kecenderungan sadism pada salah satu pasangan. Apa pun 

penyebabnya, kekerasan pada perempuan memiliki pengaruh besar bagi kehidupan di 

masa depan. Beberapa dampak paling mendasar dari kekerasan pada perempuan 

diantaranya; tidak pernah tenang, trauma, rasa sakit, ketakutan, dan lainnya. 

Selain permasalahan pendidikan dan kasus kekerasan, masalah yang sering 

diderita wanita adalah masalah kesehatan. Perubahan gaya hidup sering disebut-sebut 

sebagai penyebab makin melemahnya daya tahan tubuh wanita masa kini. Mengonsumsi 

makanan sembarangan, istirahat tak cukup menjadi beberapa faktor yang menyebabkan 

masalah kesehatan yang diderita oleh wanita. Beberapa diantaranya Kanker payudara, 

kanker serviks, stroke, dan lainnya. Maka perlu adanya check up kesehatan secara rutin 

untuk mendeteksi dengan cepat, agar bisa terhindar. 

Dari berbagai permasalahan di atas yang dihadapi kaum perempuan, maka perlu 

adanya wadah untuk pemberdayaan perempuan dengan tujuan untuk meningkatkan 

kualitas perempuan, seperti bimbingan kursus keterampilan untuk mengembangkan 

potensi yang dimiliki, memberikan penyuluhan, dan menerima berbagai pengaduan atau 

pelayanan mengenai masalah yang dialami perempuan. Pendidikan yang mencerdaskan 

perempuan harus dianggap sebagai investasi bagi masa depan bangsa. Saat nya 

perempuan diberdayakan dengan memberi mereka akses kepada pendidikan bermutu 

tanpa diskriminasi. 

Dari berbagai instansi yang sudah ada di Surakarta dan terkait mengenai masalah 

perempuan, baik itu pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan organisasi 

perempuan yang memberikan penyuluhan, namun masih kurang memadai karena 

kapasitas yang terbatas serta fasilitas ruang yang kurang mendukung. Oleh karena itu, 

dibutuhkan sebuah wadah untuk mendukung para wanita untuk diberdayakan dengan cara 

memberikan akses pendidikan yaitu dengan  menyediakan kelas pelatihan ketrampilan 
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serta memberikan fasilitas yang memadai bagi para perempuan terutama korban 

kekerasan di Surakarta. Perancangan Pusat Pemberdayaan Wanita di Surakarta ini 

diharapkan mampu mendukung para wanita di Surakarta untuk mengembangkan potensi 

yang mereka miliki agar para wanita bisa menjadi lebih mandiri untuk kedepannya. 

Mengusung konsep arsitektur feminisme diharapkan dapat menjadi obyek untuk program 

jangka panjang untuk pemberdayaan wanita yang mencirikan karakter wanita atau 

feminim dimana di setiap desainnya mengadopsi unsur – unsur sifat perempuan yaitu 

kehangatan, kenyamanan, ketenangan, kelembutan, dan keindahan. 

 Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan penjabaran di atas maka permasalahan yang timbul dalam proses 

perencanaan dan perancangan “Pusat Pemberdayaan Wanita di Surakarta” adalah sebagai 

berikut :  

1. Bagaimana penentuan lokasi yang tepat sebagai site perencanaan Pusat 

Pemberdayaan Wanita di Surakarta ? 

2. Bagaimana menyediakan dan merencanakan sebuah Pusat Pemberdayaan Wanita 

yang mampu mewadahi segala kegiatan wanita khususnya dalam hal pendidikan non 

formal, psikologis, trauma, dan kesehatan ? 

3. Bagaimana merancang desain Pusat Pemberdayaan Wanita dengan menggunakan 

konsep Arsitektur Feminisme pada bangunan ? 

 Tujuan dan Sasaran  

 Tujuan 

Tujuan yang diharapkan dalam perencanaan dan perancangan Pusat 

Pemberdayaan Wanita di Surakarta ini adalah :  

a. Menempatkan Pusat Pemberdayaan Wanita pada tempat yang sesuai dan 

diharapkan strategis serta mudah di capai 

b. Mendesain Pusat Pemberdayaan agar dapat digunakan sebagai wadah untuk 

memfasilitasi kegiatan para wanita, khususnya sarana pendidikan, pembinaan 

psikologis, trauma centre, dan pelayanan kesehatan. 
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c. Merencanakan dan merancang Pusat Pemberdayaan Wanita dengan 

menggunakan konsep Arsitektur Feminisme agar tampilan bangunannya terlihat 

feminim dan menicirikan karakter wanita.  

 Sasaran  

Dengan adanya “Pusat Pemberdayaan Wanita di Surakarta” para wanita 

diharapkan dapat merasakan dampak baik dengan adanya fasilitas yang dapat mendukung 

mereka untuk mengembangkan potensi wanita di Surakarta dan fasilitas penyuluhan dan 

pembinaan baik dalam hal psikologis, kesehatan, dan lainnya. 

 Lingkup Pembahasan 

Pembahasan pada pemecahan masalah dalam proses perencanaan dan 

perancangan bangunan Pusat Pemberdayaan Wanita di Surakarta ini mempunyai lingkup 

pembahasan diuraikan pada hal – hal sebagai berikut : 

a. Pembahasan ditekankan langsung kepada factor – factor permasalahan dan 

persoalan para wanita yang terjadi saat ini, dengan harapan hasil sesuai factor 

penentu pada perencanaan dan perancangan fisik bangunan 

b. Lingkup pembahasan hanya yang terkait dengan disiplin ilmu arsitektur, 

sedangkan diluar disiplin ilmu tersebut hanya sebatas sebagai materi pendukung 

dalam pembahasan. 

c. Lokasi perencanaan dibatasi hanya berada di daerah Kota Surakarta. 

 Keluaran Yang Dihasilkan 

Desain yang dihasilkan pada proses perencanaan perancangan adalah “Pusat 

Pemberdayaan Wanita” yang merupakan pusat kegiatan pelatihan keterampilan para 

wanita, serta pelayanan dan pembinaan bagi perempuan yang mengalami tindak 

kekerasan, dan pelayanan kesehatan khusus wanita. 

Pusat Pemberdayaan Wanita meliputi penyediaan pendidikan non formal yaitu 

keterampilan, penyediaan layanan psikologis, pengaduan dan pembinaan bagi yang 

mengalami tindak kekerasan, serta klinik khusus pelayanan kesehatan wanita. 

Pusat pelatihan ketrampilan pada Pusat Pemberdayaan Wanita mewadahi kegiatan 

belajar dan mengajar secara non formal kepada para wanita untuk mengembangkan 
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potensi yang mereka miliki dengan menyediakan kelas teori dan kelas praktek. Pelatihan 

yang berupa kursus yang sesuai dengan perempuan seperti menjahit, memasak, 

membatik, dan membuat kerajinan. 

Pelayanan Psikologis dan kesehatan pada Pusat Pemberdayaan Wanita mewadahi 

kegiatan konseling psikologis dan pemeriksaan kesehatan. Serta adanya kegiatan 

pelayanan spiritual atau trauma center untuk memulihkan kondisi para wanita yang 

mengalami korban kekerasan. 

 Metode Pembahasan 

Metode yang dilakukan dengan beberapa cara untuk mendapatkan data yang 

mendukung dalam penyusunan laporan ini, antara lain sebagai berikut : 

1.7.1    Studi Literatur 

Yaitu metode yang dilakukan dengan cara mempelajari, memahami, dan mencari 

literature serta data – data dari berbagai sumber meliputi : 

 Media cetak atau elektronik dan teori yang terkait dengan perencanaan dan 

perancangan.  

 Buku maupun skripsi yang mendukung dalam penulisan  

 Buku – buku yang menunjang pembahasan secara arsitektural 

1.7.2     Survey Instansional  

 Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mencari 

arsip dan referensi yang berkaitan dengan tema. 

  Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penyusunan konsep perencanaan dan perancangan bangunan 

“Pusat Pemberdayaan Wanita di Surakarta” yaitu sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Menguraikan penjelasan mengenai judul, latar belakang, permasalahan, tujuan, dan 

sasaran, gagasan perencanaan, lingkup pembahasan, metode pembahasan, dan 

sistematika penulisan suatu permasalahan yang diambil dari penyusunan dan perencanaan 

Pusat Pemberdayaan Wanita untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai dalam sasaran 

dengan penggunaan metode-metode tertentu. 
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BAB II: TINJAUAN PUSTAKA  

Berisikan teori-teori yang berkaitan dengan literatur tentang “Pusat Pemberdayaan 

Wanita”, permasalahan dan dasar-dasar sumber data yang digunakan dalam penelitian. 

BAB III: GAMBARAN UMUM WILAYAH PERENCANAAN 

Berisikan deskripsi umum mengenai lokasi obyek yang akan dijadikan sebagai tempat 

untuk perencanaan dan perancangan bangunan serta data lain yang mendukung 

keberadaan letak lokasi tersebut yang didapat dari hasil observasi langsung dan studi 

literatur. 

BAB IV: ANALISIS PENDEKATAN KONSEP PERENCANAAN DAN 

PERANCANGAN 

Berisikan tentang analisa dan konsep dasar perencanaan dan perancangan dari Pusat 

Pemberdayaan Wanita di Surakarta, yaitu mengenai site, ruang-ruang, pola  hubungan 

ruang, tampilan bangunan, struktur bangunan, interior ruang, dan utilitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


