
SANGGAR SENI MUSIK TRADISIONAL JAWA TENGAH 

DI PENGGING - BOYOLALI 

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata I 

pada Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik 

Disusun oleh : 

DIANA PUTRI ANGGREINI 

D 300 160 040 

PROGRAM STUDI ARSITEKTUR 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2020 



i 



ii 



iii 



1 
 

SANGGAR SENI MUSIK TRADISIONAL  

JAWA TENGAH DI PENGGING-BOYOLALI 

Abstrak  

 

Pengging merupakan kawasan Desa Wisata Air yang memadukan antara wisata sejarah, 

wisata budaya, dan wisata alam dalam satu kawasan. Selain wisata air Pengging juga 

memiliki potensi Seni Musik Tradisional yang tinggi bagi para masyarakat. Meskipun 

di Pengging terdapat seniman pembuatan alat musik, tetapi belum memiliki tempat yang 

dapat mewadahi dalam pengembangan potensi seni tersebut. Di Pengging belum 

memiliki gedung khusus untuk Sanggar Seni Musik Tradisional Jawa Tengah untuk 

mewadahi kreatifitas para seniman dan masyakarat sekitar. Sanggar merupakan tempat 

sarana untuk suatu komunitas atau kumpulan orang dalam melakukan suatu kegiatan 

acara. Perancangan ini bertujuan untuk merancang Sanggar Seni Musik Tradisional 

Jawa Tengah sebagai tempat untuk mengembangkan potensi seni yang ada. Metode 

yang digunakan  studi literatur, observasi lapangan, dokumentasi dan wawancara 

berguna untuk mencari berapa banyak sanggar yang sudah ada di Pengging. Hasil yang 

diperoleh dalam perancangan dapat merancang bangunan sanggar yang dapat memberi 

edukasi dan dapat mewadahi semua aktivitas yang dilakukan di sanggar.  

 

Kata kunci : Sanggar, Musik Tradisional, Jawa Tengah, Mewadahi 

 

Abstract  

 

Pengging is a water tourism village area that combines historical tourism, cultural 

tourism, and nature tourism in one area. In addition to the water tour Pengging also has 

a high potential of traditional music art for the community. Although in Pengging there 

is an artist making musical instruments, but has not yet had a place that can be present 

in the development of the potential of the art. In Pengging not have a special building 

for the traditional music arts Gallery of Central Java to house the creativity of the artists 

and the community around. Workshops is a place of means for a community or group of 

people in conducting an event activity. This design aims to design the traditional music 

art Gallery of Central Java as a place to develop the potential of existing art. The 

methods used in literature studies, field observations, documentation and interviews are 

useful for finding out how many workshops are already in Pengging. The results 

obtained in the design can design a building that can educate and can provide all 

activities conducted in the workshop. 

 

Keywords: Workshops, Traditional Music, Central Java, Hosts 

 

1. PENDAHULUAN 

Sanggar Seni Musik Tradisional di Jawa Tengah dibangun untuk memberi edukasi dan 

memberi fasilitas yang disediakan untuk menunjang aktivitas masyarakat di Pengging 

Boyolali mulai dari cara memproduksi alat musik, edukasi pembelajaran, penampilan seni 
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musik dan penjualan alat seni musiknya yang di wadahi dalam bangunan konsep Neo 

Vernakular. 

1.1 Latar Belakang 

Kabupaten Boyolali adalah salah satu dari 35 daerah kabupaten / kota di wilayah 

Propinsi Jawa Tengah bagian selatan. Jarak bentang wilayah dari Barat ke Timur sejauh 48 

km dan dari Utara ke selatan sejauh 54 km seperti pada gambar 1. Letak Boyolali antara 110 

derajat 22' sampai 110 derajat 50' Bujur Timur dan 7 derajat 36' sampai 7 derajat 71' Lintang 

Selatan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali, 2018). 

Pengging adalah desa wisata air salah satunya yaitu Umbul Pengging, pengunjung 

menikmati keindahan pemandangan taman dan kesejukan airnya. Umbul Pengging 

merupakan kawasan wisata yang memadukan antara wisata sejarah, wisata budaya, dan wisata 

alam dalam satu kawasan. Wilayah Pengging memiliki potensi nilai seni musik tradisional 

yang cukup besar dengan adanya para seniman pembuat alat seni musik yang berada di 

Pengging menjadi peluang untuk membangun gedung sanggar seni musik tradisional. Dengan 

adanya para seniman pembuat alat musik di Pengging, tetapi di daerah Pengging belum 

memiliki Gedung Sanggar untuk tempat khusus pertunjukan seni sekaligus tempat untuk 

latihan.  

Kesenian merupakan salah upaya satu modal utama yang dapat memberikan dampak 

positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Gedung Kesenian merupakan sarana 

untuk mengembangkan kegiatan kesenian dan sebagai sarana edukasi pengetahuan tentang 

kesenian, di daerah Pengging Boyolali belum dapat memfasilitasi secara baik dari kegiatan 

dalam kesenian. Untuk membuat acuan Gedung Kesenian yang baik tentu perlu adanya 

perbandingan beberapa pusat kesenian atau yang mendekati dari kegiatan kesenian. Musik 

dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk menampung dan mengekspresikan diri dalam 

seni pertunjukan musik. Berbagai kegiatan pertunjukan dan pameran musik selalu disertai 

dengan berbagai jenis kegiatan, yang mana musik tersebut menjadi bagian dari proses 

kehidupan dan simbol dari jati diri masyarakat. Hingga saat ini berbagai kegiatan musik terus 

dipertahankan. Salah satu cara mempertahankan dan mengembangkannya adalah dengan 

membuat komunitas musik ataupun sanggar-sanggar musik (Farrell H. J. Kesek, 2019) 

Pada bangunan Sanggar Seni Musik Tradisional yang akan di rancang menggunakan 

konsep arsitektur neo vernakular . Arsitektur Neo-Vernakular, tidak hanya menerapkan 

elemen-elemen fisik yang diterapkan dalam bentuk modern tapi juga elemen non fisik seperti 
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budaya, pola pikir, kepercayaan, tata letak, religi dan lain-lain (Rido Saputra, 2017). Ciri 

Arsitektur Neo-Vernakular, menurut Charles Jencks dalam bukunya language of Post- 

Modern Architecture tahun 1990 sebagai berikut : Selalu menggunakan atap bumbungan, 

menggunakan batu bata dalam yang merupakan elemen konstruksi lokal, mengembalikan 

bentuk  tradisional yang memiliki sifat ramah lingkungan dengan proporsi yang lebih vertikal, 

kesatuan antara interior ruang terbuka melalui elemen yang modern dengan ruang terbuka di 

luar bangunan dan menggunakan warna yang kuat dan kontras.  

Tujuan dari rancangan Sanggar seni musik tradisional di Pengging Boyolali ini dapat 

bermanfaat dan dapat memberi edukasi dan dapat mewadahi potensi seniman di Pengging 

Boyolali yang bermanfaat untuk para masyarakat dan para wisatawan yang berkunjung di 

Pengging. 

1.2 Rumusan Permasalahan 

Rumusan permasalahan pada perencanaan dan perancangan pembangunan Sanggar Seni 

Musik Tradisional Jawa Tengah Di Pengging Boyolali, antara lain : 

1. Bagaimana merancang Sanggar Seni Musik tradisional Jawa Tengah dengan pendekatan 

konsep arsitektur neo vernakular yang dapat mengembangkan potensi Seni musik di Pengging 

Boyolali? 

2. Bagaimana merancang Sanggar Seni Musik tradisional Jawa Tengah sebagai edukasi untuk 

kegiatan seni musik tradisional yang dapat mewadahi dan meningkatkan potensi seni musik di 

Pengging Boyolali? 

1.3 Tujuan dan Sasaran 

Tujuan dalam penyusunan laporan Studio Konsep Perancangan Arsitektur ini, yaitu: 

1. Untuk merancang bangunan Sanggar Seni Musik Tradisional dengan konsep arsitektur neo 

vernakular yang sesuai keselarasan antara bangunan, alam, dan lingkungan masyarakat di 

Pengging  Boyolali.  

2. Mengembangkan potensi seni di Pengging untuk mewadahi kreatifitas para seniman dan 

masyarakat di Pengging Boyolali.  

3. Merancang bangunan yang dapat memberi edukasi para masyarakat untuk mengenal Seni 

Musik Tradisional di Boyolali. 

  Adapun sasaran dalam penyusunan laporan Studio Konsep Perancangan Arsitektur yaitu: 

a. Dapat mengaplikasikan dalam bentuk desain dan gambar. 

b. Dapat menyusun konsep dasar program perencanaan dan perancangan arsitektur. 
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1.4 Tinjauan Pustaka 

Sanggar merupakan tempat sarana untuk suatu komunitas atau kumpulan orang dalam 

melakukan suatu kegiatan acara. Suatu tempat dengan nama “sanggar” biasa digunakan untuk 

kegiatan sebagai berikut (Riski, 2018) : 

1. Sanggar Ibadah : merupakan tempat untuk beribadah yang biasanya letaknya di bagian 

halaman belakang rumah. 

2. Sanggar anak : merupakan ruang untuk kegiatan para anak-anak dalam hal 

memperlajari sesuatu tertentu di luar kegiatan sekolah. 

3. Sanggar kerja : merupakan tempat untuk bertukar fikiran tentang suatu pekerjaan. 

4. Sanggar Seni : merupakan tempat untuk mempelajari seni lukis, tari, teater, musik, 

kriya/kerajinan dll. 

Nama-nama alat musik gamelan Jawa Tengah sebagai berikut : 

Tabel 1. Alat-alat musik gamelan Jawa Tengah 
No Nama dan ukuran Gambar 

1 Bonang 

 
2 Demung  

 

 

 
3 Gambang  

 

 
 

4 Gamelan  
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No Nama  Gambar  

5 Gender 

  

6 Gong  

  
7 Lumpang 

 
8 Kendang 

 
 

9 Kenong  

 

 

10 Saron  
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No Nama  Gambar  

11 Siter  

 
 

12 Slenthem 

 

 
13 Rebab  

  
14 Kentongan  

 
15 Suling  

 
 

   (Sumber: (Masandhy, 2013) 

 

Penghitungan besaran ruang seperti pada tabel no 1 yang berdasarkan dimensi yang tepat 

untuk kebutuhan ruang yang diperlukan untuk pertunjukan indoor maupun semi outdoor pada 

bangunan Sanggar Seni Musik Tradisional Jawa Tengah. Besaran peralatan gamelan jawa 

yang biasa digunakan dalam pertunjukan tradisional wayang kulit, wayang orang dan 

kethoprak  (Masandhy, 2013). Beberapa macam keragaman alat musik tradisional di Jawa 
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Tengah selain gamelan yaitu musik keroncong, musik campursari, wayang kulit wong dan 

ketoprak. 

2. METODE 

2.1 Lokasi dan Kondisi Wilayah 

 

Gambar 1. Peta Banyudono dilihat dari Peta Boyolali 

Kabupaten Boyolali mempunyai relief yang beraneka ragam, terdiri dari dataran rendah, 

dataran tinggi dan pegunungan. Kondisi topografi wilayah Kabupaten Boyolali antara 75-

1500 m di atas permukaan air laut Wilayah Tertinggi terdapat di Kecamatan Selo dengan 

ketinggian 1300-1500 m dpi, sementara itu wilayah terendah dengan ketinggian 75 m dpi 

terdapat di beberapa Kecamatan antara lain Kecamatan Teras, Banyudono, Sawit, dan 

Boyolali. 

Kecamatan Banyudono seperti pada gambar 1 merupakan kecamatan yang berada di ujung 

paling timur kabupaten Boyolali. Kecamatan Banyudono adalah kecamatan yang berbatasan 

langsung dengan Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar. Jarak dari pusat kota 

Boyolali adalah 12 km. Sedangkan dari pusat kota Surakarta adalah 15 km. Karena Pengging 

itu tidak memiliki batasan maka di perancangan ini memilih 3 desa yaitu Desa Dukuh, Desa 

Bendan dan Desa Ngaru-Aru untuk memudahkan dalam mencari potensi di semua desa 

tersebut. 
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2.2 Gagasan Perancangan 

Dalam gagasan perancangan bangunan sanggar ini menggunakan konsep arsitektur neo 

vernakular akan digunakan pada bangunan diantaranya pada ruang interior galeri, ruang 

latihan, ruang pertunjukkan dan fasad bangunan. Dan bagian eksterior pada bentuk bangunan 

menggunakan konsep arsitektur neo-vernakular. Skala fungsi Sanggar Seni Musik Tradisional 

ini menggunakan skala daerah Pengging Boyolali tetapi menggunakan ciri khas dari alat 

musik tradisional yang ada di Jawa Tengah. Beberapa fungsi dari bangunan Sanggar Seni 

Musik Tradisional Jawa Tengah sebagai produksi alat musik pada ruangan pembuatan alat 

musik tradisional, edukasi pembelajaran untuk pengunjung Sanggar pada ruang kelas umum, 

ruang aula, ruang pembuatan alat musik dan ruang latihan, penampilan/pertunjukkan hasil 

dari pembuatan alat musik dan pertunjukkan berbagai keragaman musik dan melayani 

penjualan berbagai alat musik gamelan sebagai hasil karya para seniman yang ada di 

Pengging Boyolali. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Analisa dan Konsep Mikro 

Ruang luar  = 1.980 m
2
 

Ruang dalam  = 3.179,19 m
2 

Bangunan 1   = total luas bangunan sanggar    = 2025,2 m
2 

  

Bangunan 2  = total luas bangunan parkiran semi outdoor  = 884 m
2 

Bangunan 3  = total luas bangunan amphitheater semi outdoor  = 269,99 m
2
 

Luasan site = 5.804m
2  

KDB Kabupaten Boyolali 60% (Perda Boyolali No. 13 tahun 2018) 

Luas lantai dasar bangunan = KDB x Luas Site 

   = 60% x 5.804m
2
 

   = 3.482,4 m
2 

KLB  = Kebutuhan ruang / luas site 

 = 1.869,2 m
2 

/ 5.804m
2 

 = 0,32205 (1 lantai = bangunan 1) 

RTH  

Luas total site  = 5.804m
2
 

Luas RTH  = 90%-100% (Perda Boyolali mengenai RTH Hutan Kota) 
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Luas rencana bangunan  =  5159,19m
2 

   =  5159,19 m
2
 x 100% 

        5.804 m
2
 

   =  0,88890... =  8% 

Tabel 2. Besaran ruang 

NO Nama ruang Aktivitas 

Besaran 

Ruang 

(m
2
) 

NO Nama ruang Aktivitas 

Besaran 

Ruang 

(m
2
) 

1 Ruang ganti 
Ganti 

kostum 
44,6 21 Galeri 

Galeri 

musik 
100 

2 
Ruang 

panggung Pementasan  

seni indoor 

117 28 Janitor  6 

3 
Ruang 

penonton 
162,5 29 Toilet Mck 7,8 

4 Ruang kostum 
Mengambil 

Kostum 
64,88 30 Ruang Kantin Makan 130 

5 Tempat duduk Lobby 31,2 31 Tempat duduk workshop 143 

6 Toilet Mck 15,6 32 Ruang genset Mekanikal 30 

7 
Ruang kabag 

pertunjukkan 
Bekerja 11,2 33 Ruang pompa  

Pengelola 

30 

8 Laktasi Laktasi 11,2 34 Ruang kerja 11,2 

9 Gudang Gudang 11,7 35 Ruang tamu  9 

10 Alat pentas 
Ruang 

peralatan 
31,2 36 Toilet Mck 7,8 

11 Ruang latihan Latihan 120 37 Ruang rapat Rapat 27,4 

12 Teras 
 

45 38 

Ruang 

panggung dan 

tempat duduk 

pertunjukan 

seni musik 
200 

13 Dropoff  39 39 Toilet Mck 7,8 

14 Mushola Beribadah 78 40 Parkir sepeda 
Parkir semi 

outdoor 
80 

15 Tempat wudhu   8,32 41 Parkir motor   600 

16 Informasi  Pelayanan  3,12 42 Parkir mobil Parkir 

outdoor 

1080 

17 Pos jaga Keamanan  6,24 43 Tempat duduk Bersantai  300 

18 Toko kerajinan Menjual 

kerajinan 

60 44 Memetik buah Berkebun  400 

19 Kasir   1,56 45 Bermain  Tempat 

Bermain  

200 

20 
Toilet  7,8 

46 Belajar 

kerajinan  

Tempat 

pembuatan 

93,6 

      Total Luasan 5159,19  
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3.2 Konsep Gubahan Massa 

Bentuk dan tampilan bangunan seperti pada gambar no 2 sangat dipengaruhi oleh karakter 

yang akan dimunculkan dalam desain. Dalam penentuan bentuk bangunan Sanggar Seni 

Musik Tradisional Jawa Tengah yang akan ada di Pengging Boyolali dipengaruhi pada 

kesesuaian antara fungsi dan karakter bangunan, penggunaan bangunan yang sesuai dengan 

spesifikasi kegiatan didalamnya, penyesuaian dengan kondisi tapak, kesesuaian dengan 

konsep tampilan.  

Berdasarkan analisa konsep tata massa dan tata ruang pada tapak terpilih berada di dekat 

potensi seni dan potensi wisata air yang ada di Pengging yang letaknya di Desa Bendan dan 

Desa Dukuh. Pada bangunan ini akan menggunakan filosofi bentuk dari alat musik tradisional 

Jawa Tengah yaitu alat musik demung. Bentuk demung yang akan di kembangkan menjadi 

balok dengan hasil akhir balok yang di bagi menjadi tiga bagian. 

 
Gambar 2. Filosofi bentuk bangunan 

 

 
Gambar 3. Pengembangan bentuk bangunan 

 

3.3 Konsep Eksterior  

Untuk eksterior menjelaskan mengenai penggunaan material eksterior, lanscape, fasad dan 

suasananya. Konsep yang digunakan adalah Arsitektur neo Vernakular.  Konsep tampilan 

eksterior merancang pada panggung pementasan menggunakan bambu apus sebagai tampilan 

panggung indoor maupun semi outdoor seperti pada gambar 4. Pemilihan bambu apus dengan 

diameter 10cm untuk dijadikan struktur dan menghasilkan estetika.  
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Gambar 4. Eksterior Amphiteater             Gambar 5. Tampilan eksterior Sanggar 

3.4 Konsep Interior 

Dalam konsep interior perencanaan akan menjelaskan pembentukan suasana interior, 

pemilihan furniture interior dan pencahayaan buatan dan alami. Konsep tampilan interior 

menggunakan material kayu dan bambu pada furniture dan struktur interior. Furniture interior 

berupa pada ruang galeri dengan suasana yang hangat dan nyaman. Tata ruang layout interior 

pada ruang galeri seni musik untuk direncanakan menggunakan material lokal dari Boyolali 

sendiri yaitu kayu untuk pembatas satu alat musik dengan alat musik bagian atasnya, untuk 

pembatas bawah menggunakan kaca dan untuk bawah alat musik menggunakan kayu. Untuk 

interior pada ruang latihan di Sanggar akan menggunakan kaca, sebagai untuk pencahayaan 

yang alami dan berguna untuk pemandangan para pengunjung ke orang yang sedang latihan 

tersebut  

          
    Gambar 6. Interior Galeri         Gambar 7. Interior pertunjukkan 

3.5 Konsep Landscape 

Sebagai sarana edukasi dan tempat bersantai untuk para pengguna Sanggar. Vegetasi 

menggunakan tanaman bambu, pohon tanjung dan tanaman lainnya untuk sebagai filter udara 

yang sejuk untuk penghawaan bangunan Sanggar. Fungsi arsitektural konsep vegetasi sebagai 

penambah nilai estetika kawasan. Menggunakan kursi di taman dirasa perlu untuk  menunjang 

aktivitas para pengunjung dalam menikmati suasana di Sanggar Seni Musik. Di pinggir taman 

akan ada jalur refleksi untuk membantu pengguna Sanggar  jika sedang membutuhkan media 
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refleksi. Pada bangunan Sanggar ini menggunakan grassblock karena jalanan aspal yang tidak 

sanggup menyerap air dan tak sanggup segera terserap ditanah. 

       
Gambar 8. Taman                     Gambar 9. Taman bermain 

3.6 Konsep struktur 

Pada bangunan sanggar ini akan menggunakan struktur beton agar dapat bertahan lebih lama, 

mudah diperhitungkan dan tidak mudah terbakar. Untuk atap sanggar menggunakan dak beton 

dan kayu agar sesuai dengan konsep neo vernakular yang masih menggunakan atap ciri khas 

Pengging Boyolali yaitu atap Joglo. Keuntungan menggunakan dak beton, diantaranya 

tergolong atap yang kuat dan tidak mudah rusak, tahan terhadap cuaca dan terpaan angin, 

lebih hemat biaya perawatan, mampu menahan panas sinar matahari dengan baik. Dak beton 

biasanya memiliki ketebalan yang cukup sehingga mampu meredam panas matahari dengan 

lebih baik, termasuk atap yang tahan terhadap api sehingga tidak mudah terbakar dan 

kekedapan terhadap air tergolong baik. 

3.7 Konsep utilitas 

Sistem jaringan air bersih di bangunan Sanggar Seni Musik adalah sistem tangki tekan. 

Prinsip sistem ini adalah air yang telah ditampung dalam tangki bawah, dipompakan ke dalam 

suatu bejana (tangki) tertutup sehingga udara di dalamnya terkompresi, air dari tangki tersebut 

dialirkan ke dalam sistem distribusi bangunan. Sistem pemanfaatan air hujan pada sanggar 

akan di manfaatkan seperti pada gambar no 10. 

 
Gambar 10. Sistem Pemanfaatan Air Hujan 
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3.8 Konsep Neo Vernacular 

Tabel 3. Penerapan konsep neo vernacular pada bangunan 

No Elemen Arsitektur neo 

vernakular 

Rencana penerapan 

1 Atap Selalu menggunakan atap 

bumbungan. Di kawasan 

pengging atap yang 

digunakan joglo, perisai 

limasan dan pelana. 

Bangunan utama akan menerapkan atap joglo 

pada bangunan utama pada Sanggar Seni 

Musik. 

 

2 Dinding  Mengunakan Batu bata 

dalam hal ini merupakan 

elemen konstruksi lokal. 

 

Bangunan di sanggar ini semuanya akan 

menggunakan dinding batu bata dan ada yang 

kaca pada bagian ruang latihan yang berguna 

untuk pencahayaan yang alami. Pada ruang 

latihan akan menggunakan fasad  yang 

sebagian besar dari kaca kemudian dilapisi 

dengan secondary skin. Yang berguna untuk 

bisa melihat orang yang sedang latihan dari 

luar ruangan. 

3 Ornamen  Mengembalikan bentuk-

bentuk tradisional yang 

ramah lingkungan dengan 

proporsi yang lebih 

vertikal. 

Menggunakan ornamen ciri khas jawa tengah 

pada bangunan sanggar. Seperti pada gording 

dropoff, jendela ukiran khas jawa tengah lalu 

rangka kuda-kuda pada penutup lobby.  

4 Interior  Kesatuan antara interior 

yang terbuka melalui 

elemen yang modern 

dengan ruang terbuka di 

luar bangunan.  

Pada bangunan sanggar akan memiliki ruang 

terbuka yaitu taman yang berguna sebagai 

tempat untuk bersantai dan menenangkan para 

pengguna. 

5 Warna  Warna-warna yang kuat 

dan kontras 

Bangunan sanggar akan menggunakan warna 

kontras sebagai ciri khas oleh sanggar itu 

sendiri. Yaitu menggunakan warna merah dan 

kuning sebagai warna yang kontras yaitu warna 

cokelat. 

4. PENUTUP 

Dengan mengusung konsep pada bangunan Sanggar tersebut maka akan diterapkan pada 

perancangan Sanggar Seni Musik Tradisional di Pengging Boyolali dengan konsep Neo 

Vernacular yang memiliki elemen-elemen fisik yang diterapkan dalam bentuk modern tapi 

juga elemen non fisik seperti budaya, pola pikir, kepercayaan, tata letak, dan religi.  
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