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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Pengertian Judul 

Judul Laporan Dasar Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur 

(DP3A) ini mengambil “Boyolali Opera House dengan Pendekatan Arsitektur 

Metafora. Untuk mengetahui maksud dari judul tersebut, akan diuraikan 

pengertiannya sebagai berikut: 

Boyolali : Merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. 

(Wikipedia) 

Opera House : Tempat pertunjukan seni seperti, konser simfoni, balet, opera, 

teater, tarian, musik, komedi, dan pertunjukan kontemporer. 

(Roderick, 1972)  

Opera  : Bentuk drama panggung yang seluruhnya atau sebagian 

dinyanyikan dengan iringan orkes atau musik instrumental. 

(KBBI, 2016 ) 

Arsitektur : Metode dan gaya rancangan kontruksi bangunan. (KBBI, 

2016) 

Metafora  : Metafora sebagai kode yang ditangkap pada suatu saat oleh 

pengamat, yang diperoleh dari suatu obyek dengan 

mengandalkan obyek lain. (Jenks, 1991) 

 Pengertian judul “Boyolali Opera House dengan Pendekatan 

Arsitektur Metafora” adalah rancangan  sebuah gedung pertunjukan seni yang 

menyajikan berbagai macam seni di dalamnya, dan memiliki fasilitas modern. 

1.2 Latar Belakang 

1.2.1 Perkembangan kesenian di Indonesia 

Kebutuhan manusia saat ini tidak lagi berpaku pada kebutuhan pokok, 

pakaian, dan papan. Seperti halnya kebutuhan alat komunikasi saat ini yang 
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semakin berkembang, kebutuha hiburan saat ini juga menjadi salah satu hal yang 

penting dan menjadi gaya hidup baru. Kebutuhan perkembangan gaya hidup juga 

juga memunculkan keinginan kebutuhan, hal lain adalah bertambahnya kegiatan 

pertunjukan guna menambah minat masyarakat terhadap seni dan budaya. 

Pertumbuhan ini tidak harus dikembangkan di perkotaan tetapi di area lain yang 

juga memungkinkan menambah tingkat kesenian dan budaya wilayah tersebut, 

dengan dorongan tersebut memiliki tujuan untuk membangun wadah/fasilitas 

hiburan di salah satu tempat untuk mengembangkan pusat kesenian agar kota 

industri kesenian seperti, musik, tari, teater, drama, opera semakin berkembang 

dan semakin maju. 

Indonesia merupakan negera berkembang, dengan kepadatan pendudukan 

yang sangat padat, dari hal tersebut bertujuan untuk gedung pertunjukan yang 

mewadahi berbagai kesenian dan budaya di setiap daerah dengan bangunan yang 

multifungsi untuk kebutuhan kesenian di setiap daerah. Karena sebagian besar 

gedung pertunjukan yang ada di peruntukan untuk seni musik, jarang untuk 

diperuntukan untuk seni drama, tari, opera yang memerlukan orchestra dalam satu 

gedung. Di Indonesia masih minim bangunan komersil, khsusunya gedung 

pertunjukan yang memiliki estetika baik, yang menjadi ikon suatu daerah tersebut 

ataupun  negara seperti contoh Sydney Opera House di Australia, Esplanade di 

Singapura, National Performing Arts Center di Beijing Cina. Apabila Indonesia 

memilikinya, baik perekonomian maupun di hal wisata juga akan meningkat, yang 

artinya arsitektur juga bisa berperan besar dalam memperbaiki tingkat 

kesejahteraan wilayah khususnya di Boyolali dan guna memajukan kota itu 

sendiri. 

Boyolali belum ada pusat pertunjukan yang memiliki gedung pertunjukan 

untuk seni musik, drama, opera, tari, dengan kualitas akustik yang baik, dan 

gedung yang memenuhi standar atau ketentuan nasional dan internasional sebagai 

gedung pertunjukan akustik, dengan tujuan banyak musisi luar yang datang ke 

Indonesia untuk melakukan pertunjukan musik. Oleh karena itu , dengan adanya 

fasilitas gedung pertunjukan seni, seperti seni music, seni tari, drama, dan juga 
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opera dengan ada fasilitas yang memadai diaharapkan akan menambah jajaran 

kesenian lain, seperti ketoprak, ludruk,lenong, arja untuk di tampilkan. Seni 

pertunjukan merupakan wujud eksepresi estetika yang di peragakan, seni ini juga 

dapat dikatakan sebagai cara melakukan kebebasan berekspresi di atas panggung. 

Seni pertunjukan juga menghadirkan sebuah seni di tengah – tengah panggung 

yang bisa dinikmati semua kalangan. Hal itu berkaitan dengan tujuan dari seni 

pertunjukan meniadakan kelas social, perbedaan politik, maupun sistem – sistem 

yang dominan di masyakat 

1.2.2 Perkembangan kesenian di Boyolali 

Suatu daerah atau kawasan tidak akan lepas dengan sebuah kesenian 

tradisional atau atraksi wisata yang menjadi suatu kebiasaan dan ciri khas daerah 

tersebut. Boyolali bukan hanya dengan wisata alam dan wisata air ataupun wisata 

ziarah, tetapi Kabupaten Boyolali memiliki kesenian tradisional yang melekat 

pada diri masyarakat Kabupaten Boyolali antara lain seperti Tari Buto Gedrug, 

Tari Gotong Royong, Tari Temanten, Tari Jaran Kepang, Tari Bujang Ganong, 

Tari Topeng ireng, Tari Kusuma Bangsa, dan Tari Turonggo Seto. 

 Tari Buto Gedrug Tari Gotong 

Royong 
Tari Temanten 

Tari Jaran 

Kepang 

Tari Bujang 

Ganong 
 Tari Topeng Ireng  Tari Kusuma 

Bangsa 

Tari Turonggo 

Seto 

 Gambar 1. Beberapa Kesenian Pertunjukan di Boyolali 

               Sumber : https://gpswisataindonesia.info 

Pada gambar di atas adalah beberapa kesenian pertunjukan yang ada di 

Boyolali, event – event sering dilaksanan untuk memperingati hari besar seperti 

Festival Seni Tradisional Jawa, Hari Tari Sedunia, HUT RI, Perayaan Tahun 

https://gpswisataindonesia.info/
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Baru, Perayaan Tahun Baru Jawa (Malam Satu Suro) dan kegitan kesenian di 

ikuti oleh ribuan warga Boyolali guna menyemarakkan hari besar. Tari – tari di 

atas sering dipentaskan dalam acara Festival Seni Tradisional Jawa, serta 

dipentaskan untuk memeriahkan event – event besar lainnya seperti, HUT RI, 

Tahun Baru, dan Malam Satu Suro, Nyadran, acara karnaval baik berskala besar 

maupun kecil. Hari Tari Sedunia yang jatuh pada tanggal 29 April juga sering 

diadakan acara kesenian khusus di Boyolali, event ini pengaruhnya sangat besar 

mengingat pentas kesenian sampai di kirim ke Eropa untuk memperkenalkan 

kebudayaan asli Indonesia. Di bawah ini merupakan contoh pagelaran 

pertunjukan kesenian di Boyolali pada event berskala besar seperti Perayaan 

Hari Tari Sedunia dan Perayaan Malam Tahun Baru. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Perayaan Hari Tari Sedunia dan Malam Tahun Baru 

          Sumber : www.suaramerdeka.com 

1.2.3 Boyolali di mata dunia 

Memperkenalkan budaya asli Indonesia kepada dunia bisa dilakukan 

dengan berbagai cara, salah satunya melalui pementasan tari tradisional di luar 

negeri. Cara ini juga menjadi upaya untuk mendekatkan budaya lokal Tanah Air 

kepada para calon wisatawan asing agar mau berkunjung ke Indonesia. Promosi 

wisata inilah yang dilakukan Kedutaan Besar RI untuk Swedia untuk 

memperingati Hari Tari Sedunia. Kemeriahan terasa saat warga ibu kota Swedia 

itu disuguhi beragam tarian khas Indonesia, salah satunya oleh anak-anak duta 

seni dan misi kebudayaan pelajar Boyolali. Tak hanya satu, tetapi ada beberapa 

tarian yang mereka sajikan, yakni Kusuma Bangsa, Kolo Krido, Bedaya 

Temanten, Jaran Kepang, Tari Turonggo Seto, Gotong Royong, dan Tari Topeng 

http://www.suaramerdeka.com/
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Ireng, dan Tari Bujang Ganong. Para penari tampak lincah seirama dengan lagu 

yang didendangkan. Boyolali tidak dikenal hanya pada wisata alam dan wisata air, 

tetapi juga tingkat kesenian yang tinggi hingga mampu memperkenal budaya asli 

Indonesia khsususnya Boyolali untuk di pentaskan di luar negeri (Darmanto, 

2019). Dari sekian banyaknya kesenian yang ada di Boyolali perlu sebuah wadah 

untuk menampung kesenian yang ada, supaya kegiatan tersebut masih terus 

berjalan dan mampu mendongkrak nama Boyolali hingga dikenal di seluruh dunia 

karena keanekaragaman seni dan budayanya. 

1.2.4 Perwadahan 

Gambar 3. Pemetaan Tempat Pertunjukan Kesenian di Boyolali 

                               Sumber : Data Penulis, 2020 
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Gambar 4. Perwadahan di Boyolali 

        Sumber : Data Penulis, 2020 

Apabila kita melihat sarana dan prasarana yang ada di kota Boyolali ternyata 

belum ada bangunan gedung yang secara khusus dirancang untuk pertunjukan 

kesenian dengan fasilitas yang memadai, selama ini apabila ada pertunjukan seni, 

seperti tari, musik biasanya diselenggarakan di Alun - alun, Jalan, Galanggang 

Anuraga,  dan juga di lapangan bahkan ada juga yang Terminal, untuk pentas skala 

besar dan juga pentas skala kecil. Gedung Mahesa yang baru di bangun kondisinya 

 

1. Alun – Alun Kidul Boyolali, 

Wonosari,Kemiri,Mojosongo, 

Kab. Boyolali 

 

 

 

 

2. Alun – Alun Lor Boyolali, 

 Jl. Tegalwire, Area 

Sawah/Kebun, Kragilan, Kec. 

Mojosongo, Kabupaten Boyolali 

 

 

 

 

3. Gelanggang Anuraga, 

Lodalang, Siswodipuran, 

Boyolali, Kab. Boyolali 

 

 

 

4. Monumen Susu, 

Koplak, Siswodipuran, Kec. 

Boyolali, Kabupaten Boyolali 

 

 

5.   Balai Sidang Mahesa,Koplak, 

Siswodipuran, Kec. Boyolali, 

Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah 

57316 

 

 

6. Terminal Sungginang,Jl. 

Pandanaran, Dusun 2, 

Siswodipuran, Kec. Boyolali, 

Kabupaten Boyolali 
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juga cukup tidak terawat, padahal gedung salah satu gedung baru di Kota Boyoalali 

secara khusus untuk pagelaran seni , sehingga dari segi kualitas dan tata visual serta 

akustik ruang kurang bagus, keamanan serta kenyamanan penonton pun kurang 

mendapatkan perhatian. Hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan akan tempat 

pertunjukan atau konser kesenian sangat diperlukan. Seiring dengan perkembangan 

kesenian tari, opera, drama, musik  yang cukup pesat dan juga aspek - aspek yang 

berkaitan dengan kota Boyolali, maka kecenderungan untuk pemenuhan akan 

wadah atau fasilitas sebuah gedung pagelaran kesenian semakin besar. Pemenuhan 

akan fasilitas pagelaran seni ini tidak hanya dibutuhkan untuk memenuhi semakin 

meningkatnya minat masyarakat akan tetapi juga dibutuhkan bagi para musisi dan 

pecinta pentas seni kita dalam meningkatkan apresiasi dan hasil karya mereka 

dalam hal kesenian. Pagelaran kesenian di Indonesia biasanya diselenggarakan 

dalam sebuah auditorium /gedung/ruang pagelaran seni/musik yang pada dasarnya 

ada beberapa tempat yang digunakan sebagai auditorium serbaguna atau di dalam 

GOR. Gedung pertunjukan bisa dikatakan baik apabila dapat membuat penonton 

dapat menikmati dan merasa nyamaan dengan pertunjukan yang digelar, 

kenyamanan yang dimaksud adalah kenyamanan audio dan visual. Dalam 

merancang sebuah gedung pertunjukan kesenian diperlukan pertimbangan 

penanganan akustik agar tidak terjadi gangguan suara apabila ada pertunjukan seni 

atau konser musik di dalamnya. Beberapa gangguan yang muncul dalam konser 

yang diadakan dalam ruangan biasanya terjadinya gema, gaung, pemantulan suara 

berkepanjangan, dan juga kebisingan yang muncul dari ruangan lain ataupun suara 

bising yang berasal dari luar ruangan.  

1.3 Rumusan Permasalahan 

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan dapat disimpulkan beberapa 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana konsep perancangan fasilitas pertunjukan kesenian di 

Boyolali yang memenuhi standar kelayakan untuk mendukung prestasi 

di bidang kesenian di Jawa Tengah dengan pendekatan Arsitektur 

Metafora ? 
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2. Bagaimana menata program ruang yang efektif agar mendapat sirkulasi 

publik, kru, penampil dalam suatu acara ? 

3. Bagaimana merancang bangunan yang menjadi salah satu ikon 

Boyolali? 

1.4 Tujuan dan Sasaran 

1.4.1 Tujuan 

1. Mampu memfasilitasi kegiatan hiburan di bidang seni pertunjukan 

2. Menghasilkan rancangan suatu kawasan atau pusat seni yang memiliki 

teknis perancangan yang baik untuk kegiatan pagelaran pertunjukan 

seni atau konser musik dalam kedudukan dan keberadaanya di Kota 

Boyolali 

3. Menghasilkan sebuah rancangan yang menjadi salah satu simbol ikonik 

di Kota Boyolali 

4. Mengembangkan fungsi kawasan pusat seni pertunjukan yang bukan 

hanya untuk pertunjukan/hiburan, tetapi juga dapat akses kapan saja 

untuk semua kalangan masyarakat 

1.4.2 Sasaran 

Menciptakan Opera House yang memiliki daya tarik lebih untuk 

menstimulus masyarakat agar industri seni semakin berkembang. Merespon 

perkembangan jaman dengan konsep serta desain Opera House yang lebih relevan 

dan menjadikan Opera House sebagai salah satu tempat pusat kegiatan 

masyarakat yang berhubungan dengan kesenian serta landmark baru Kota 

Boyolali. 

1.5 Lingkup Pembahasan 

a. Membahas tentang fungsi bangunan gedung pertunjukan/opera. 

b. Membahas tentang struktur dan konstruksi bangunan. 

c. Membahas tentang bentuk dan estetika bangunan. 
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1.6 Keluaran atau Desain yang di hasilkan 

Adapaun keluaran dari tugas akhir ini adalah: 

1. Konsep ungkapan fisik suatu bangunan sebagai pusat seni pertunjukan. 

2. Penzoningan massa bangunan dan sirkulasi pada bangunan. 

3. Konsep bangunan yang nyaman bagi pengguna. 

1.7 Metode Pembahasan 

1.7.1 Pengumpulan data 

Data yang diperoleh dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data 

sekunder. Sumber data primer yaitu dari hasil observasi langsung ke lapangan, 

wawancara terhadap narasumber yaitu gedung yang memiliki fungsi kesenian 

mulai drama, music, teater, opera. Sedangkan sumber sekunder yaitu mencari info 

lain melalui internet. Hal- hal yang menjadi tolak ukur permasalah Opera House 

yang menyajikan berbagai macam kesenian di dalamnya. 

1.7.2 Tahapan analisis 

Berdasarkan data yang diperoleh maka akan muncul permasalahan 

kemudian dianalisa berdasarkan landasan teori relevan dengan permasalahan, dan 

dilanjutkan dengan membuat kesimpulan. 

1.8 Metode Pembahasan 

Gambaran dari sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penulisan 

laporan Dasar Program Perencanaan dan Perancangan (DP3A) dengan 

sistematika sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Gambaran umum dari observasi awal serta fenomena 

topik yang dipilih. Berisi tentang pengertian judul, 

latar belakang, permasalahan, tujuan dan sasaran, 

lingkup pembahasan, metode pembahasan serta 

sistematika penulisan laporan. 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Membahas tema/topik sesuai dengan literatur yang 

sesuai dengan tema judul. Sumber pustaka yang 

digunakan adalah pustaka terbaru, relevan dan asli 

dari jurnal ilmiah. Tinjauan pustaka menguraikan teori 

dan temuan, yang diperoleh dari pustaka acuan serta 

menjadi landasan pada desain. 

BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI DAN GAGASAN 

PERENCANAAN 

Berisi gambaran umum lokasi dan gagasan 

perencanaan yang akan dibangun berupa data fisik, 

non fisik, sebaran aktifitas dan pendekatan keruangan, 

tampilan bangunan, sarana prasarana dan lingkungan 

sosial. 

BAB IV : ANALISA DAN KONSEP PERENCANAAN 

RANCANGAN 

Berisikan analisa secara mikro dan makro dari site 

yang akan digunakan. Menjelaskan konsep yang akan 

diaplikasikan kedalam desain. 
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