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DASAR PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR 
(DP3A)

GEDUNG PERTUNJUKAN SENI TRADISIONAL DI PURWODADI

Abstrak

Seni merupakan sebuah hasil karya dengan keterkaitan yang terjadi pada sebuah 
kejadian yang terpaut pada sebuah ruang dan waktu maupun tempat dimana 
menyebabkan perubahan dalam ruang dan menghasilkan sebuah peristiwa 
tertentu.Perancangan ini yang ditujukan untuk menampung dari semua kegiatan seni 
yang ada di kota Purwodadi yang banyak untuk mendukung dan menghidupkannya kota 
Purwodadi khususnya kesenian yang ramai dipertunjukan diberbagai acara yang 
didadakan setiap kai event yang ada. Namun dari skala kebutuhan dalam mewadahi 
sebuah pertunjukan dan guna tempat yang kurang memenuhi standar, maka dibuatlah 
sebuah gedung untuk menampung seluruh kegiatan seni tradisional di Purwodadi. 
Konsep yang memadukan arsitektur modern akan melengkapi keindahan bentuk pada 
bangunan disertai perincian dari arsitektur yang ada pada daerah Purwodadi yaitu 
arsitektur local.

Kata kunci: Pertunjukan, Gedung Pertunjukan,budaya lokal

Abstract

Art is a work of art with a connection that occurs in an event that is adrift in a space and 
time and place where it causes changes in space and produces a particular event. support 
and revive the city of Purwodadi especially the lively arts which are performed in 
various events held every time there is an event. But on the scale of the need to 
accommodate a show and to use a place that did not meet the standards, a building was 
built to accommodate all traditional art activitis in Purwodadi. The concept that 
combines modern architecture will complement the beauty of the form in the building 
along with the details of the existing architecture in the Purwodadi area, namely local 
architecture.

Keywords: Performance, Performance Building, Local Culture

1. PENDAHULUAN

Pada judul laporan Dasar-Dasar Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur 

(DP3A) ini dengan mengambil judul "Gedung Pertunjukan Seni Tradisional Jawa di 

Purwodadi" untuk dapat mengetahui pengertian dan penjabaran judul diatas, maka 

diuraikan terlebih dahulu pengertian dan definisi dari masing – masing komponen kata 

yang digunakan dalam penyusunan judul tersebut.
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         Bangunan (rumah) untuk kantor, rapat/tempat mempertunjukkan hasil-hasil 

kesenian (Poerwadarminta, 1976:303).

           Tontonan (Seperti bioskop, wayang, wayang orang, dsb), pameran, demonstrasi 

(Purwadarminta, 1976:1108).

           Keahlian membuat karya yang bermutu (dilihat dari segi kehalusannya, 

keindahannya, fungsinya, bentuknya, makna dari bentuknya, dan sebagainya), seperti 

tari, lukisan dan ukiran.(https://wikipedia.bahasa).

          Sikap dan cara berpikir serta bertindak yang berpegang teguh bertindak pada 

norma dan adat kebiasaan yang ada secara turun-temurun.(www.kbbi.web.id).

         Sebuah Pulau yang berada di wilayah Negara Indonesia.(https://wikipedia.bahasa).

         Kata penghubung yang menyatakan keberadaan hubungan kata kerja dengan 

pelengkap atau keterangannya.(https://kbbi.web.id/di).

         Sebuah kota di Kabupaten Grobogan Jawa Tengah dengan kepadatan penduduk 

yang sangat tinggi. Menuurut Badan Statiska, tingkat kepadatan penduduk Purwodadi 

mencapai 711 jiwa setiap satu kilometer, dengan luas wilayah 1.975,86 

km².(https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten).

         Yang dimaksud dengan "Gedung Pertunjukan Seni Tradisional Jawa di 

Purwodadi", yaitu merancang sebuah bangunan yang digunakan sebagai  tempat 

merancang sebuah bangunan yang digunakan sebagai tempat mempertunjukkan karya 

seni tradisional yang ada di Purwodadi, dengan tampilan arsitektur modern dengan nilai 

arsitektur tinggi.

          Sejak zaman pra kemerdekaan hingga masa kini, bangsa Indonesia dikenal 

sebagai negara yang kaya akan budayanya. Khususnya, memiliki keragaman budaya 

yang setiap suku daerahnya memiliki keunikan, yang tidak dimiliki oleh Negara 

manapun di Dunia. Seni pertunjukan Indonesia sangat istimewa, dan luar biasa, serta 

merupakan sosok seni pertunjukan yang sangat lentur dan cair sifatnya. Hal tersebut 

karena lingkungan masyarakatnya yang selalu berada dalam kondisi yang terus berubah-

ubah. Pada kurun waktu tertentu, adat yang mapan dan mengembangkan suatu sosok 

yang tumbuh sebagai suatu tradisi, sebagai upaya dan penerimaan masyarakat kepada 

suatu hasil budaya yang dialih teruskan selama ber-generasi.Seni pertunjukan dan 

kehidupan berkesenian pada umumnya merupakan salah satu perilaku budaya manusia, 

baik secara individu maupun sebagai sebuah kelompok masyarakat. Maka setiap bentuk 

https://wikipedia.bahasa/
https://wikipedia.bahasa/
https://kbbi.web.id/di
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten


3

seni / kesenian memiliki fungsinya masing-masing dalam kehidupan masyarakat. Serta 

setiap zaman, setiap etnis, setiap lingkungan masyarakat, serta setiap bentuk seni 

pertunjukan memiliki fungsi primer dan sekunder yang berbeda (R.M. Soedarsono, 

2001: 170).

            Seni di Kabupaten Grobogan memiliki keunikan seni tradisional yang sangat 

unik dan tidak dimiliki oleh kabupaten lain di wilayah Jawa Tengah. Di Kabupaten 

Grobogan mempunyai banyak kesenian tradisonal daerah yaitu Reog, Karawitan, 

Angguk, Tari, Pengarih, Tayub, Ketoprak. Mengingat Kesenian di Kabupaten Grobogan 

dengan berbagai ciri khas seni yang ada, perlunya suatu wadah untuk menampung 

seluruh seniman yang akan mengenalkan bahkan menghidupkan kembali seni asli 

daerah agar tidak hilang di Era Globalisasi di Indonesia yang berkurangnya peminat 

yang dikarenakan masyarakat lebih menonton televisi yang tidak memiliki unsur 

ketradisionalan. Dengan suatu keberhasilan membuat kesenian tradisional dan berbagai 

seni yang ada pada Kabupaten Grobogan sendiri ini sebagai suatu jati diri, bukan tidak 

mungkin lagi kesenian pada daerah ini bisa mendunia dan menjadi aset negara yang 

begitu berharga, terutama pada pertunjukan seni daerah Purwodadi.

Purwodadi merupakan kota Kabupaten di wilayah Jawa Tengah mempunyai 

berbagai seni, kesenian yang berkembang dengan baik terbukti banyaknya wadah 

kesenian yang bermunculan dan diperkenalkan masyarakat. Tetapi wadah sebagai 

mementaskan seni yang ada tersebut, tentunya didaerah Kabupaten Grobogan masih 

minimnya untuk menampung ataupun mengadakan suatu kegiatan pentas seni 

tradisional Jawa di Purwodadi. Tempat ataupun wadah untuk menampung suatu 

kegiatan pentas seni ataupun rangkaiaian kegiatan perlombaan seni yaitu di Gedung 

Wisuda, maupun Pendopo Kabupaten Grobogan.

2. METODE

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan kajian literatur yang digunakan 

Deskriptif pengujian terhadap hipotesis dan dilakukan dengan survey lapangan, 

melakukan wawancara kepada narasumber kemudian melakukan observasi dan 

pengumpulan data. Studi Literatur digunakan sebagai acuan standard yang didapatkan 

secara langsung melalui website maupun dengan melalui pembahasan yang ada di buku-

buku yang berhubungan dengan kegiatan seni tradisional. Perbandingan Data dengan 
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membandingkan data antara lapangan dengan peraturan yang sudah ditetapkan 

pemerintah Kabupaten Grobogan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisa Konsep Makro

         Sebelum diberikan rekomendasi lokasi perancangan, maka terdapat beberapa 

kriteria yang harus di penuhi oleh lokasi – lokasi yang akan disebutkan. Untuk itu 

bertujuan agar memperoleh lokasi perancangan yang tepat dan sesuai dengan tujuan 

perancangan. Kriteria – kriteria tersebut, antara lain Mampu menampung kegiatan 

masyarakat dengan skala besar, di dalam bangunan dengan kapasitas 2000 orang. 

Mampu mempertahankan kesenian maupun kebudayaan lokal. Yaitu lokasi site yang 

berada pada daerah pusat kebudayaan (cagar budaya) ataupun kesenian Kabupaten 

Grobogan. Mampu memperbaiki lingkungan (RTH) terletak pada daerah yang 

diperuntukkan bagi Ruang Terbuka Hijau. Infrastruktur, yang memiliki infrastruktur 

yang memadai untuk mendukung keberadaan gedung seni tradisional, berupa jalan 

utama, jaringan utilitas yang baik (listrik, air bersih, riil kota) dan fasilitas pelayanan 

publik. Mudah dalam pencapaian terdapat dua macam kategori pencapaian, 

spesifikasinya adalah Terletak dipusat kota dan memiliki transportasi umum dalam kota 

yang baik. Jarak waktu tempuh dari fasilitas lain yang berupa fasilitas pendidikan, 

maupun obyek lainnya. Sesuai dengan peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

Kabupaten Grobogan. Perwujudan Kabupaten Grobogan sebagai daerah tujuan Wisata. 

Mampu digunakan secara aktif oleh masyarakat. Yaitu berlokasi di daerah ramai atau 

sering dilalui masyarakat secara terus menerus.

Dalam penganalisa alternatif site, sudah dilakukan penilaian mengenai bobot dan 

prioritas yang sudah dituliskan pada penjelasan diatas. Untuk itu langkah selanjutnya 

yaitu dilakukan perhitungan bobot berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah ada. Berikut 

ini perhitungan dan analisa alternatif site perancangan.

Tabel 1. Analisa pemilihan lokasi site perancangan gedung pertunjukan seni tradisional

Nilai 1-3 SkoreNo. Kriteria Bobot
(2-3) 1 2 3 1 2 3

1. Mampu menampung kegiatan 
masyarakat dengan skala besar

3 2 2 3 6 6 9
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2. Mampu mempertahankan 
kesenian maupun kebudayaan 
lokal

3 3 2 2 9 6 6

3. Mampu memperbaiki 
lingkungan (RTH)

2 1 1 2 2 2 4

4. Infrastruktur 3 3 2 2 9 6 6
5. Mudah dalam 

pencapaian.Terdapat dua macam 
kategori pencapaian

3 3 2 2 9 6 6

6. Sesuai dengan peraturan 

Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) Kabupaten Grobogan

3 3 1 3 9 3 9

7. Perwujudan Kabupaten 

Grobogan sebagai daerah tujuan 

Wisata

3 3 1 3 9 3 9

8. Mampu digunakan secara aktif 

oleh masyarakat

3 3 3 2 9 6 6

Jumlah 62 38 55
Sumber: Analisa Penulis 2019

3.2. Analisa Konsep Mikro

3.2.1 Sirkulasi dan site

Pada pola sirkulasi dalam site ditentukan berdasarkan pada pertimbangan, antara lain 

Pola sirkulasi bersifat jelas yang disesuikan dengan kondisi site. Sebagai pola dalam 

mengatur sirkulasi maka juga bersifat keefisiennya dalam penggunaan ruang. Dapat 

membuat teraturnya dan memudahkan penataan ruang dalam site. Sebagai penunjang 

sirkulasi site juga terdapat elemen-elemen seperti street furniture maupun pedestrian, 

yang mengutamakan Kenyamanan,keamanan,maupun estetika. Meiliki ciri khas khusus 

yang bertujuan menampilkan arsitektur modern.
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Gambar 1. Sirkulasi pada Site Perancangan sejajar dengan jalan disekitar site
Sumber: Analisis penulis

Konsep : Sirkulasi untuk kendaraan bermotor di letakkan pada area depan site dimana 

jalan Gajah Mada jalan utama yang ramai, sehingga aktifitas pada site digunakan 

sebagai fungsi utama dan mudah dalam pencapaian. Sirkulasi pada site untuk 

kendaraan bermotor pada sisi kedua jalan yang mengapit site dan sirkulasi pada 

pengguna pejalan kaki ataupun pedestrian dengan membentuk pola memutar 

ditengahnya sebagai Ruang Terbuka Hijau.

3.3. Analisa Kebutuhan Ruang

Dalam penganalisa kebutuhan ruang gedung pertunjukan seni tradisional dapat 

dibedakan mejadi tiga kategori. Tiga kategori kegiatan kebutuhan ruang tersebut yaitu 

kebutuhan ruang utama, kebutuhan ruang pendukung, dan kebutuhan ruang pelayanan.
Tabel 2. Analisa kebutuhan ruang utama

No. Kegiatan Kebutuhan ruang Sifat ruang

1. Menurunkan penumpang Drop off

2. Penerima Hall

3. Menunggu Loby

4. Menerima Receptionist

5. BAB/BAK Lavatory

6. Beribadah Mushola

Publik

7. Melihat pertunjukan Ruang teater

8. Belajar Ruang edukasi

9. Melakukan pertunjukan Stage
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10. Melihat-lihat Museum kesenian

11. Membaca dan mencari Perpustakaan

12. Pertemuan Ruang pertemuan

13. Makan dan minum Foodcourt

Semi publik

14. Merias Ruang rias

15. Serba guna Ruang studio

16. Mengontrol pencahayaan suara dan 

buatan

Ruang panel utama

17. Menunggu pemain Ruang tunggu

18. Penyimpanan Gudang

19. Creator seni Ruang seniman

20. Ducting AHU

Privat

Sumber: Analisa Penulis, 2019

Tabel 3. Analisa kebutuhan ruang pendukung

No. Kegiatan Kebutuhan Ruang Sifat Ruang

1. Parkir kendaraan Basement

2. BAB/BAK Lavatory

3. Pengamanan gedung dan 

lingkungan gedung

Pos security

4. Rekreasi Taman

Publik

5. Belanja,mengoleksi Toko cinderamata

6. Beribadah Mushola

Semi publik

7. Cadangan listrik Ruang genset Privat
Sumber: Analisa Penulis, 2019

Tabel 4. Analisa kebutuhan ruang pendukung

No. Kegiatan Kebutuhan ruang Sifat ruang

1. Menata parkir kendaran Area parkir

2. Berinteraksi Hall

3. Mencari informasi Receptionist

4. Menerima Lobby

5. BAB/BAK Lavatory

6. Mengamankan Ruang security

Semi publik
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7. Direktur Ruang direktur

Ruang sekretaris

Ruang tamu

8. Manager Ruang manager

Ruang sekretaris

Ruang tamu

9. Marketing Ruang manager

2 staff

10. Administrasi Ruang manager

2 staff

11. Rapat Ruang rapat

12. Menerima tamu Ruang tamu

13. BAB/BAK Lavatory

14. Memasak Dapur

15. Menyiapkan Pantry

16. HRD Ruang karyawan

Privat

Sumber: Analisa Penulis, 2019

3.4. Analisa dan Konsep massa

Bentuk dasar yang digunakan pada bangunan gedung pertunjukan seni tradisional 

adalah dengan menggunakan kombinasi dari setengah lingkaran,segitiga dan persegi 

panjang. Bentuk tersebut akan membentuk dan menciptakan sebuah bangunan yang 

berarsitekturkan modern. Dengan bentuk ini maka bangunan gedung akan lebih efektif 

dan efisien.

Gedung pertunjukan seni tradisional  mempunyai site yang cukup lebar dalam 

penataan massanya yang berbentukkan dari keadaan site maupun dari bentuk sitenya. 

Dengan mempertimbangkan segi pengguna yang berkapasitas banyak maka gedung 

pertunjukan seni tradisional sebagai bangunan dengan massa banyak yag 

mempertimbangkan site bangunan terdapat 2 bangunan dan ruang terbuka dan taman 



9

sebagai Ruang Terbuka Hijau. Sehingga bangunan gedung pertunjukan seni tradisional 

bermasa jamak.

Konsep: Pada jumlah massa bangunan terdapat dua buah bangunan yang dipadukan 

dengan ruang teater terbuka dan taman sebagai ruang terbuka hijau. Dari keadaan 

massa tersebut maka bangunan dapat dibentuk pada konsep gubahan yang secara radial  

yang alur pada jalan di site sebagai jalur utama.

Bangunan gedung pertunjukan dibuat dengan bentuk yang dapat memenuhi 

standar kelayakan bangunan gedung dengan menggunakan konsep modern.

Analisa dalam sebuah desain eksterior bangunan gedung pertunjukkan seni 

tradisional, maka untuk pengembangan bentuk yang akan dipakai dengan 

menggunakan dasar pertimbangan penetuan bentuk, antara lain Sebagai tempat ataupun 

wadah kegiatan yang ada pada bangunan. Sebagai tempat edukasi maupun rekreasi. 

Penampilan yang menarik dari gubahan masa bangunan , material ataupun bangunan. 

Bangunan dapat menyatu langsung dengan kearifan local. Penerapan arsitektur modern 

pada bangunan serta untuk menunjang tampilan eksterior maupun interior bangunan.

Konsep: Bentuk tampilan bangunan dengan memberikan arsitektur modern pada 

bangunan juga harus memperhatikan keindahan juga bangunan dapat menyatu dengan 

alam dengan memberikan hijauan pada bangunan bagian atas.

           Analisa dalam sebuah desain interior bangunan gedung pertunjukkan seni 

tradisional, maka untuk pengembangan yang dibutuhkan yang akan dipakai dengan 

menggunakan dasar pertimbangan penetuan bentuk, antara lain Kenyamanan guna 

tempat yang digunakan saat pengunjung berada di dalam gedung. Estetika ruang dan 

karakter ruang. Fungsi ruang/bangunan. Karakteristik pemakai

Konsep: Dengan adanya suatu kebutuhan ruang yang berada pada dalam gedung 

pertunjukan seni tradisional maka perlu memperhatikan desain bangunan yang akan 

digunakan, dengan tujuan guna keterkaitan fungsi ruang pada gedung yang 

dimaksukdan agar tepat guna.

Dalam sistem analisa transportasi vertical yang digunakan pada perencanaan  

perancangan gedung pertunjukan seni tradisional maka diperlukan beberapa 

pertimbangan yang harus diperhatikan dalam mewujudkan bangunan yang baik dan 

tepat guna, maka pertimbangan tersebut meliputi Kemudahan dalam pemakaian . 

Keefisien dan ke efektifan dalam penggunaan. Volume dalam penggunaan yang 
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diperlukan dalam sebuah bangunan dengan menggunakan alat bantu untuk menuju 

pada satu titik yang akan dituju. Dalam sebuah bangunan harus memperlihatkan sebuah 

estetika.

Dengan sebuah permasalahan yang di bahas yaitu transportasi vertical maka 

akan disebutkan beberapa alat untuk menunjang kemudahan yang ada pada gedung 

pertunjukan seni tradisional. Alat-alat tersebut akan di uraian sebagai berikut Lift 

merupakan alat alat transportasi vertical yang digunakan untuk mengangkut orang 

ataupun barang pada sebuah bangunan lebih dari 4 lantai. Tangga merupakan alat 

transportasi vertical pada sebuah bangunan yang terdiri dari optrade maupun antrade 

yang digunakan untuk mencapai ketinggian bangunan, yang terdiri dari tangga umum 

maupun tangga darurat. Ramp merupakan alat bantu untuk mencapai ketinggian 

bangunan yang berbentuk jalan miring dengan kemiringan 10 derajat dengan 

ketinggian banguna kurang dari 5 lantai. Ramp juga digunakan untuk transportasi 

vertical yang digunakan untuk melintas kendaraan bermotor dan juga pengguna yang 

difabel.

Konsep: Pada Transportasi vertical gedung pertunjukan seni tradisional, maka telah 

ditentukan alat yng digunakan untuk menunjang kebutuhan suatu bangunan, dengan 

Konsep, sebagai berikut Pada sebuah bangunan gedung pertunjukan seni tradisional, 

maka bangunan memergunakan sistem transpotasi mekanik yaitu lift dengan sistem 

hydrolic yang hanya digunakan didalam bangunan untuk para tamu ataupun 

pengunjung di gedung pertunjukan seni tradisional dan juga terdapat lift barang pada 

bangunan tersebut. Pada sistem transportasi maka yang digunakan yaitu transportasi 

vertical dengan menggunakan tangga yang juga berada pada dalam bangunan, dan 

ramp digunakan di luar bangunan (tapak) agar aksesibilitasnya mudah sehingga sistem 

keamanan lebih terjamin pada perencanaan dan perancangan bangunan gedung 

pertunjukan seni tradisional.

        
Gambar 2. Transportasi vertical
Sumber: Anaisa penulis 2019
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Dalam sistem analisa jaringan air bersih yang digunakan pada perencanaan  

perancangan gedung pertunjukan seni tradisional maka diperlukan beberapa 

pertimbangan yang harus diperhatikan. maka pertimbangan tersebut meliputi Standar 

kebutuhan air bersih yang akan digunakan. Sumber air bersih yang akan digunakan. 

Sistem distribusi yang digunakan. Standar yang harus dierhatikan dengan melihat 

peraturan plumbing.

Konsep: Pada sistem jaringan air bersih pada gedung pertunjukan seni tradisional, 

maka telah ditentukan yaitu dengan menggunakan air bersih yang didapatkan dari 

PDAM. Dengan Konsep, sebagai berikut Sumber air bersih pada bangunan gedung 

pertunjukan sei tradisonal menggunakan air bersih dari PDAM, karena air yng ada di 

PDAM sudah emenuhi standar sebagai air bersih tanpa adanya pengoalahan 

selanjutnya. Dalam sistem pendistribusian jaringan air bersih ke dalam bangunan yaitu 

dengan menggunakan  sistem air yang mengalir dari PDAM dan masuk dalam tower 

tank yang berada padatop floor yang berada di lantai paling atas pada bangunan 

sehingga sistem pendistribusian dapat mendistribusikan dan mengalir pada titik-titik 

ruang-ruang yang membutuhkan distribusi aliran air.  Pendistribusian air dengan 

menggunakan pompa air dengan menggunakan pengoperasian pipa ataupun mesin 

pompa lebih dari satu buah, sehingga pada sistem pengaliran air ke ruang-ruang dapat 

digunakan dengan baik agar tidak terjadinya kerusakan dan mencegah keausan pompa.

Gambar 3. Sistem distribusi jaringan air bersih
Sumber: Anaisa penulis 2019

Dalam sistem jaringan air kotor, maka limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah 
tangga, antaa lain Limbah yang dihasilkan dari pembuangan KM/WC. Limbah dapur. 
Limbah dari air hujan.

PDAM Meteran air Groundtank komunal Groundtank 
   bangunan

Pompa air

Pompa air

toptank

Pipa distribusi

Pipa distribusi

Pipa distribusi
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Pada sistem jaringan air kotor pada gedung pertunjukan seni tradisional, maka 

telah ditentukan yaitu dengan  pembuangan menjadi 2 yang dihasilkan dengan 

mempertimbangkan limbah yag dihasilkan.maka dengan Konsep, sebagai berikut

Gambar 4.18. Sitem distribusi pembuangan limbah padat menggunakan septicktank
Sumber: Anaisa penulis 2019

Gambar 4. Sitem distribusi pembuangan limbah padat menggunakan septicktank
Sumber: Anaisa penulis 2019

            Pada sistem Jaringan listrik yang direncanakan untuk pemenuhan kebutuhan 

perencanaan dan perancangan gedung pertunjukan seni tradisional dengan sistem yang 

dimana sumber aliran listrik pada sebuah gedung terbagi menjadi dua yaitu: sumber 

aliran listrik yang langsung dari aliran listrik dari negara atau sering disebut PLN, dan 

sumber aliran listrik dari alat bantu genset sebagai cadangan.

Konsep Dalam sebuah perencanaan dan perancangan gedung pertunjuka seni tradisional 

dalam sistem jaringan listrik menggunakan sistem jaringan listrik yang didapatkan 

langsung dari pembangkit listrik negara, namun untuk memenuhi standar kenyamanan 

dan keamanan yang baik pula, maka sistem ini tidak sepenuhnya baik pada saat listrik 

padam. Maka dengan sistem aliran listik untuk pemenuhan yang baik maka 

diperlukannya jaringan listrik cadangan yang menggunakan genset, sistem kerja genset 

yaitu memberikan aliran listrik yang otomatis menyala dalam hitungan detik pada saat 

aliran listrik utama dari PLN padam.

KM/WC SepticktankLimbah/tinja

Limba dapur Grey water Bak kontrol

Sumur
resapan

Riol kota

PLN GARDU TRAVO
PLN

MAIN PANEL GENSET

SUB MAIN
PANEL 
POWER

LIFT,
AC

LIGHTING
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Gambar 5. Sitem Jaringan Listrik
Sumber: Anaisa penulis 2019

Pada sistem pencahayaan gedung pertunjukan seni tradisional menggunakan dua 

pecahayaan, antara lain Pencahayaan Alami. Pencahayaan Buatan.

Konsep Pada penggunaan pencahayaan alami dalam proses perencanaan dan 

perancangan gedung pertunjukan seni tradisional. Namun dengan mempertimbangan 

dengan keadaan yang ada, untuk memungkinkan pencahayaan alami tidaklah 

sepenuhnya mendapatkan cahaya alami,karena tidak mungkin pada saat malam hari 

adanya cahaya  alami. Untuk itulah pemanfaatan pencahayaan alami hanya bisa 

didapatkan pada siang hari. Pemanfaatan itulah dapat di hasilkan dengan adanya cahaya 

matahari, unuk memungkinkan cahaya alami matahari masuk ke dalam bangunan 

gedung maka proses pada suatu media yang digunakan yaitu dengan melalui kaca-kaca 

bangunan ataupun melalui sistem dimana pada bagian tengah atap ataupun tembok 

bangunan terdapat menggunakan bagian material yang menggunakan material kaca 

yang ditmpangkan pada atas rangka atap sebagai struktur penompang kaca.

Pada penggunaan pencahayaan buatan dalam proses perencanaan dan 

perancangan gedung pertunjukan seni tradisional. Penggunaan pencahayaan ini tentunya 

menggunakan cahaya yang didapatkan dengan general lighting dengan tujuan agar 

memberikan penerangan secara menyeluruh pada bangunan gedungdan tentunya juga 

mengoptimalkan agar ruang tidak gelap dan untk menyorot objek yang akan 

difokuskan.

Dalam penganalisa pada proses perancangan gedung pertunjukan seni 

tradisional untuk meminimalkan penghawaan dan pengkondisian udara untuk 

menurunkan temperatur dan kelembaban udara. Dengan adanya penghawaan dan 

pengkondisian udara kenyamanan manusia yang berada di dalam bagunan dapat 

merasakan baik secara fisik maupun non fisik.

Konsep Dalam bangunan gedung pertunjukan seni tradisional tentunya diperlukan 

penghawaan alami maupun buatan. Penghawaan alami yang dimaksudkan agar ruangan 

yang dipenuhi orang agar suasana bangunan lebih alami dengan menggunakan ventilasi 

. Sedangkan sistem penghawaan buatan menggunakan AC.
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Gambar 6. Croos ventilasi sebagai penghawaan alami
Sumber: Anaisa penulis 2019

Dalam penganalisa pada proses perancangan gedung pertunjukan seni 

tradisional untuk meminimalkan dan atisipasi dalam penangan kebakaran tentunya 

perlu adanya sistem untuk memadamkan api saat terjadinya kebakaran. Dengan adanya 

sistem pencegahan kebakaran bertujuan untuk memberikan rasa nyaman dan aman, 

memberikan perlindungan dan peringatan sebelum terjadinya kebakaran.

Konsep Banagunan pada gedung pertunjukan seni tradisional disini dalam proses 

proteksi kebakaran yang digunakan dalam pencegahannya yaitu dengan menggunakan 

hidrant yang berada di dalam bangunan dan hidrant di luar bangunan.

       
Gambar 7. hidrant mencegah proteksi kebakaran

Sumber: Anaisa penulis 2019

Sistem struktur pondasi pada perencanaan dan perancangan gedung pertunjukan 

seni tradisional menggunakan struktur pondasi footplat dengan mempertimbangkan 

luas bangunan gedung yang cukur besar dan lebar bentangan bangunan.

Konsep Dengan adanya pertimbangan dalam perencanaan dan perancangan gedng 

pertunjukan seni tradisional maka pondasi yang digunakan yaitu dengan menggunakan 
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struktur pondasi footplat dan pasangan batu kali pada bangunan pendukung sedangkan 

pada bangunan utama dengan menggunakan pondsi footplat.

Sistem struktur Atap pada perencanaan dan perancangan gedung pertunjukan 

seni tradisional menggunakan struktur rangka baja sebagai rangka penutup atap dengan 

mempertimbangkan luas bangunan gedung yang cukur besar dan lebar bentangan 

bangunan. Untuk penutup atap sendiri menggunakan rangka kaca multiple dengan 

ketebaalan 5 cm yang tembus pandang untuk pengoptimalan cahaya masuk ke dalam 

bangunan gedung.

Konsep Kaca digunakan untuk penutup atap bangunan utama yang difungsikan sebagai 

penyerap cahaya alamidan pengkondisian udara ruangan tetap dingin dan bertujuan 

agar tidak terlalu enggunakan penghawaan buatan.

Sistem struktur dinding pada perencanaan dan perancangan gedung pertunjukan 

seni tradisional dengan menggunakan batu bata, beton bertulang, dan beberapa bagian 

luat bangunan menggunakan material ACV.

Konsep Dalam sebuah bangunan gedungpertunjukan seni tradisional menggunakan 

struktur dinding batu bata yang terdapat dibeberapa tempat, dan beton bertulang juga 

digunakan dengan fungsi sebagai penguat struktur pasangan batu bata, dan pada 

finishing struktur dinding luar menggunakan ACV dengan tujuan sebagai estetika 

bangunan.

Pada struktur elemen plafon rangka utama dengan menggunakan hollow, dan 

untuk penggunaan material penutup plafon menggunakan gypsum sebagai kebutuhan 

ruangan.

Konsep Elemen penutup atap dengan menggunakan plafon gypsum sebagai 

penutupnya sedangkan bagian lantai paling atas sudah menggunakan rangka penutup 

atap kaca dan untuk bangunan lainnya juga menggunakan gypsum. 

Penerapan bentuk dan penampilan bangunan pada gedung pertunjukan seni 

tradisional memiliki beberapa jenis, dengan adanya bentuk atap dengan memanfaatkan 

pencahayaan alami pada siang hari, menerapkan konsep konsep greenroff dan eco 

building. Adapun yang menjadi bahan pada penerapan konsep gedung pertunjukan seni 

tradisional yang digunakan antara lain Memperlihatkan tampak bangunan dengan 

konsep modern yang terlihat dari luar bangunan dengan menggunakan bahan material 

ACP. Pemanfaatan pencahayaan alami pada struktur atap dan mengurangi sumber 
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energi listrik yang dibutuhkan dengan menggunakan struktur penutup atap yang terbuat 

dari kaca skylight dengan ketebalan 5 mm. Green roof pada atap bangunan dengan 

tanaman yang digunakan sesuai dengan ciri tanaman green roof. Penerapan yang harus 

diperhatikan pada luar bangunan untuk meberikan kenyamanan maupun memberikan 

fasiitas Ruang Terbuka Hijau untuk para pengguna yang akan datang maupun hanya 

ingin beredukasi disekitar gedung pertunjukan seni tradisional.

4. PENUTUP

Seni dan budaya merupakan ua unsur yang selalu berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. 

Melalui sebuah kesenian budaya tradisional menciptakan beberapa karya-karya yang 

terciptakan dengan indah dan untuk dijaga kelestariannya serta untuk ditampilkan dan 

dinikmati. Kabupaten Grobogan memiliki banyak kesenian dan kebudayaan yang saat 

ini masih terus dijaga dan dilestarikan untuk diperkenalkan ke masyarakat umum. 

Namun dengan hal yang sedemikian Kabupaten Grobogan belum adanya wadah untuk 

menampilkan maupun menyalurkan ekspresi seni dan kebudayaan yang ada. Melalui 

Gedung Pertunjukan Seni Tradisional di Purwodadi ini diharapkan dapat mewadahi 

seluruh kegiatan seni dan kebudayaan yang ada di Purwodadi. Serta dengan adanya 

Gedung Seni Tradisional di Purwodadi dapat mengembangkan potensi seni 

kebudayaan, dan dapat melestarikan kesenian dan kebudayaan yang ada di 

Purwodadi.Gedung Pertunjukan Seni Tradisional di Purwodadi ini didesain dengan 

menggunakan konsep Tradisional-Modern, yang diharapkan juga menjadi bangunan 

ikonik Kota Purwodadi.
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