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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Deskripsi 

Dalam memahami judul Gedung Kawruh Budaya Di Wonogiri perlu 

diuraikan satu persatu terlebih dahulu pengertian dari masing-masing kata 

penyusunnya, antara lain sebagai berikut : 

Gedung      : Bangunan gedung adalah bentuk wujud fisik hasil 

pekerjaan kontruksi yang menyatu dengan tempat 

kedudukannya, sebagian atau seluruh berada diatas, 

didalam tanah, dan di air yang berfungsi sebagai tempat 

manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian dan tempat 

tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan 

sosial, budaya, dan kegiatan khusus (Ariestadi dalam 

Teknik Bangunan Jilid 3, 2008 ). 

Kawruh  : Kawruh dalam bahasa indonesia sama dengan 

pengetahuan, jadi kawruh atau pengetahuan adalah berbagai 

gejala yang diperoleh       dan ditemui oleh manusia 

memalui pengamtan akal. Pengetahuan seseorang muncul 

ketika menggunakan akal budinya untuk mengetahui benda 

atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau 

dirasakan sebelumnya (Notoadmojo dalam Pengembangan 

Sumber Daya Manusia, 2003). 

Budaya    : Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa sanskerta  

yaitu Buddhayah yang merupakan bentuk jamak dari 

buddhi (akal atau budi) diartikan sebagai hal-hal yang 

berkaitan dengan budi dan akal manusia (Koentjaraningrat 

dalam Manusia Dan Kebudayaan Indonesia, 1990 : 5). 

Wonogiri   : Wonogiri merupakan salah satu kabupaten yang berada di 

jawa   tengah. Secara geografis wonogiri berada di bagian 

tenggara provinsi jawa  tengah. Dengan luas kabupaten 
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yaitu 1.822,37 m2 dengan populasi 928.904 jiwa (2016) dan 

meningkat954.706ditahun2017.(Wikipedia,2019,https://id.

wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Wonogiri, 9 Februari 2019) 

    Jadi pengertian dari judul gedung kawruh budaya wonogiri  adalah wadah 

untuk tempat berlangsungnya kegiatan memperkenalkan dan memperluas 

hasil total pikiran serta karya kepada masyarakat dari pihak yang 

berkepentingan juga tempat untuk mempromosikan potensi kebudayaandan 

mempromosikan sektor pariwisata dan pendidikan di wilayah kabupaten 

wonogiri tentunya. 

1.2 Latar Belakang  

1.2.1   Latar Belakang Umum 

Apa yang di maksud dengan budaya ? Secara umum, pengertian 

budaya adalah suatu cara hidup yang terdapat pada sekelompok 

manusia, yang berkembang dan diwariskan secara turun temurun dari 

generasi ke generasi berikutnya. Ada jyga yang mengatakan bahwa arti 

budaya adalah suatu pola hidup yang tumbuh dan berkembang pada 

sekelompok manusia yang mengatur agar tetap individu mengerti apa 

yang harus dilakukan dan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam 

berinteraksi dengan manusia lainnya. 

Secara bahasa, kata “budaya” berasal dari bahasa sansekerta, yaitu 

buddhaya yang merupakan bentuk jamak dari kata budhi dimana artinya 

adalah segala hal yang berhubungan dengan akal dan budi manusia. 

Dalam hal ini, budaya sangat berkaitan dengan bahasa atau cara 

berkomunikasi, kebiasaan di suatu daerah atau adat istiadat. 

Agar lebih mudah di pahami tentang apa itu arti budaya, maka 

kita dapat merujuk pada pendapat para ahli yaitu menurut 

Koentjaraningrat (2002) pengertian budaya adalah semua sistem  ide, 

gagasan, rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan oleh manusia 

dalam kehidupan bermasyarakat yang nantinya akan dijadikan kalim 

manusia dengan cara belajar.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Wonogiri
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Wonogiri
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Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi (dalam Soekanto, 2005) 

pengertian budaya adalah segala hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. 

Kerya meliputi produk teknologi dan kebendaan lainnya, rasa meliputi 

jiwa manusia yang selaras dengan norma dan nilai sosial, sedangkan 

cipta meliputi kemampuan kognitif dan mental untuk mengamalkan apa 

yang diketahuinya. 

Goodenough (dalam Kalangie,1994) mengemukakan, bahwa 

kebudayaan adalah suatu siste kognitif, yaitu suatu sistem yang terdiri 

dari pengetahuan, kepercayan, dan nilai yang berada dalam pikira 

anggota-anggota individual masyarakat. Dengan kata lain, kebudayaan 

berada dalam tatanan kenyataan yang ideasional. Atau merupakan 

perlengkapan mental masyarakat yang digunakan dalam proses 

oreintasi, transaksi, pertemuan, perumusan, gagasan, penggolongan, 

dan penafsiran perilaku sosial dalam masyarakat. 

Dalam arsitektur, bangunan adalah suatu unsur yang terdapat 

didalamnya. Adapun perbedaan bangunan dan arsitektur sebagai berikut 

( Jefrihutagalung, 2009). Untuk persamaan Fungsi bangunan dan 

asritektur yakni untuk mewadahi manusia dengan aktivitas serta 

peralatanya. Pada bentukan dan sistem struktur yang digunakan juga 

merupakan hal yang sama, dan arsitektur memang bangunan yang 

diberi nilai dan estetika.  

Bangunan gedung adalah bangunan yang terletak pada suatu 

lingkungan sebagian atau seluruhnya pada, diatas  atau di dalam tanah 

dan atau di perairan secara tetap yang berfungsi sebagai tempat manusia 

melakukan kegiatannya  (kepmen no.10/KPTS/2000). 

Kota Wonogiri adalah Kabupaten di Jawa Tengah. Secara geografis 

Wonogiri berlokasi di bagian tenggara Provinsi Jawa Tengah. Bagian 

utara berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten 

Sukoharjo. Bagian selatan langsung di bibir Pantai Selatan, bagian barat 

berbatasan dengan Gunung Kidul di Provinsi Yogyakarta, Bagian timur 

berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur, yaitu Kabuaten 
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Ponorogo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Pacitan. Ibu kotanya 

terletak di Kecamatan Wonogiri. Luas Kabupaten ini 1.822,37 km2 

dengan populasi 928.904 jiwa (2016) dan meningkat menjadi 954.706 

di tahun 2017. 

Meskipun memiliki kesenian dan kebudayaan, kota wonogiri 

belum terdapat tempat untuk mewadahi kesenian dan kebudayaan, hal 

ini yang dibutuhkan untuk mengekpresikan seni dan budaya yang ada di 

kota wonogiri. Kota wonogiri dapat diperhitungkan untuk menjadi aset 

tempat budaya di jawa tengah, akan tetapi tempat untuk mewadahi 

kesenian dan kebudayaan di rasa masih sangat kurang untuk kegiatan 

pementasan budaya yang dapat menampung cukup banyak pengunjung. 

Yang diharapkan dalam pembangunan gedung budaya di Wonogiri ini 

dapat menjaga kesenian dan kebudayaan di Wonogiri tetap terjaga. 

Keberadaan aset dan budaya memerlukan suatu pengkondisian agar 

tidak punah, dalam hal ini dapat dilakukan dengan pendokumentasian, 

pendokumentasian sendiri dapat berupa galeri dan perpustakaan 

kesenian untuk menyimpan dan memamerkannya. Selain itu juga juga 

untuk mengajarkan dan mementaskan kegiatan kesenian kepada 

masyarakat agar dapat diketahui dan dikembangkan. 

Dari uraian diatas pada intinya potensi seni dan budaya di 

Wonogiri perlu adanya tempat yang khusus untuk kegiatan yang 

berhubungan dengan seni dan budaya yang memiliki fungsi rekreasi 

dan edukasi dalam berkesenian. Adapun perencanaan pembangunan 

gedung budaya di wonogiri untuk penekanaan desain yaitu desain 

arsitektur tradisional modern, desain ini dipilih agar kebudayaan lokal 

pada tampilan bangunan masih ada sehingga dapat memberi ciri khas 

kental sebagai suatu tempat kebudayaan dan kesenian. 

1.3 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah yang di atas, penulis 

merumuskan beberapa permasalahan dalam penulisan dengan memunculkan 

pertanyaan tentang bagaimana merancang sebuah gedung budaya sebagai 
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fasilitas publik yang sesuai dengan skala dan sesuai peruntukannya juga 

memiliki desain arsitektur yang bercitra tradisional modern. 

1.4 Tujuan dan Sasaran  

1.4.1 Tujuan 

Merancang gedung budaya yang dapat mewadahi segala bentuk 

unsur budaya yang ada di wonogiri, sebagai apresiasi terhadap cagar 

budaya baik dalam bentuk seni tari, seni rupa, seni musik, seni drama, 

seni kriya, dan seni sastra  melalui kegiatan pameran, penataran, 

sarasehan, dan lokakarya dengan mengedepankan citra tradisional 

modern. 

1.4.2 Sasaran 

1. Menentukan pola tata ruang bangunan yang berkesinambungan 

2. Menentukan tampilan fisik bangunan 

3. Menerapkan citra bangunan yaitu sebagai gedung budaya yang 

bercitra tradisional modern 

1.5 Lingkup Pembahasan 

 Penyusunan Studio Konsep Perancangan Arsitektur (SKPA) ini 

mempunyai lingkup pembahasan yang di batasi oleh beberapa hal agar sesuai 

dengan tujuan yang ingin di capai, antara lain sebagai berikut : 

1. Pembahasan hanya meliputi disiplin ilmu arsitektur, sedangka disiplin 

ilmu lain hanya sebatas pendukung, yang akan di bahas secara garis besar 

yang di selaraskan dengan tujuan dan sasarannya. 

2. Batasan subtasni materi, yaitu membahas teori yang menekankan pada 

gedung kawruh budaya wonogiri. 

3. Lokasi perencanaa di Jalan Brigjen Katamso, Pancuran, Selogiri, 

Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah 57652 

4. Desain tata masa bangunan, landscape site dan fasilitas yang mendukung 

aktivitas di dalam gedung budaya. 
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1.6 Metodologi Pembahasan 

Metode yang digunakan dalam pembahasan Studio Konsep Perancangan 

Arsitektur ini adalah sebagai berikut : 

1.6.1 Pengumpulan Data  

Metode yang dilakukan dengan beberapa cara untuk mendapatkan 

data yang mendukung dalam penyusunan laporan ini, antara lain 

sebagai berikut : 

1. Survey Instansional, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mengumpulkan dan mencari arsip dan referensi yang berkaitan 

dengan tema. 

2. Survey lapangan, yaitu pengumpulan data dengan cara pengamatan 

langsunng ke lapangan sehingga dapat diketahui kondisi eksisting, 

baik permasalahan maupun potensi yang dapat dikembangkan di 

lokasi tersebut. 

3. Studi literatur, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku, 

jurnal, dan hasil penelitian maupun tugas akhir yang memiliki 

ketertarikan dalam konsep yang akan direncanakan. 

1.6.2 Pengolahan Data 

Pengolahan Data dengan menganalisis dan mengidentifikasi data 

yang telah didapatkan dengan teori – teori yang berkaitan dan 

mendukung sehingga didapatkan hasil kesimpulan yang akan menjadi 

acuan konsep perencanaan. 

1.6.3 Perumusan Konsep 

Perumusan konsep dapat diperoleh dengan cara memecahkan 

masalah dari data- data yang telah dianalisa yang kemudian akan 

menjadi acuan Gedung Kawruh Budaya Wonogiri. 
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1.7 Sistematika Pembahasan 

    Pada Studio Konsep Perancangan Arsitektur akan dibahas mengenai 

Gedung Kawruh Budaya Wonogiri dengan sistematika sebagai berikut : 

        BAB 1  : PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang yang akan dijadikan sebagai dasar 

pemikiran dirancangnya Gedung Kawruh Budaya Wonogiri, 

perumusan masalah, sasarn dan tujuan, lingkup dan batasan 

pembahasan, serta motode sistematika yang digunakan dalam 

pemabahasan. 

BAB II    : TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang dasar-dasar dan teori-teori yang digunakan dalam 

perancangan Gedung Kawruh Budaya Wonogiri berupa materi 

mengenai pengertian gedung budaya, fungsi gedung budaya, 

pengguna gedung budaya dan prinsip perancangan dan 

persyaratan gedung budaya. 

BAB III   : GAMBARAN UMUM LOKASI PERENCANAAN 

Berisi tentang tinjauan lokasi  perencanaan, kondisi 

eksisting,aspek fisik dan aspek non fisik, dan peraturan 

pemerintah mengenai perencanaan tata ruang wilayah di 

Surakarta. 

BAB IV     :ANALISIS PENDEKATAN DAN KONSEP 

PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Berisikan tentang analisa dan konsep dasar dari Gedung Kawruh 

Budaya Wonogiri, yaitu site, ruang-ruang, pola hubungan ruang, 

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

 

 

 

 

 


