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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 PENGERTIAN JUDUL 

Pengertian judul “Revitalisasi Lokananta Records sebagai Museum 

Wisata Kreatif di Surakarta”. 

Revitalisasi :  Proses, perbuatan menghidupkan atau 

menggiatkan kembali. 

(https://lektur.id/arti-revitalisasi/, 2020) 

Lokananta Records : Perusahaan rekaman musik pertama dan satu-

satunya milik negara. Berdiri atas  inisiatif 

R. Maladi dan berlokasi di Solo, Jawa Tengah 

(https://id.wikipedia.org/wiki/Lokananta, 2020). 

Museum : Sebuah badan yang mengumpulkan, 

mendokumentasikan, melindungi, memamerkan dan 

memberikan informasi demi kepentingan umum 

(Museum buildings, 1998 dalam Barus, 2011). 

Wisata : Segala sesuatu yang memiliki keunikan, 

keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman 

kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia 

yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan 

wisatawan. 

 (Perda No. 2 Tahun 2019) 

Kreatif : Suatu kemampuan atau kelebihan yang 

dimiliki seseorang untuk melakukan terobosan baru 

dalam memecahkan suatu masalah. 

 (https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertia

n-kreatif.html)  

Surakarta : Daerah dengan status di bawah Prov. Jawa 

Tengah dan berada di urutan ketiga berdasarkan 

https://lektur.id/arti-revitalisasi/
https://id.wikipedia.org/wiki/Maladi
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Lokananta
https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-kreatif.html
https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-kreatif.html
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jumlah penduduk. (www.wikipedia.org/wiki/Kota_Surakarta, 2020). 

Dari uraian di atas, disimpulkan bahwa pengertian “Revitalisasi 

Lokananta Records sebagai Museum Wisata Kreatif di Surakarta” adalah 

menghidupkan kembali perusahaan rekaman musik pertama milik negara 

sebagai museum yang berkonsep secara kreatif untuk menciptakan obyek 

wisata dan menciptakan daya tarik pengunjung wisata. 

 

I.2 LATAR BELAKANG 

Surakarta adalah kota yang memiliki unsur yang sangat kental 

dengan seni dan kebudayaan. Memiliki perjalanan historis yang menarik 

mengenai perkembangan media dan kota pertama di Indonesia yang bisa 

melakukan siaran radio pada saat itu. Media dan musik untuk saat ini banyak 

di gemari oleh kalangan anak muda maupun orang tua, perkembangan 

media dan musik di Indonesia sangat pesat khususnya di bidang rekaman. 

Hal ini dapat dimanfaatkan untuk perkembangan suatu lokasi atau bangunan 

dalam mengembangkan tentang media dan musik di Kota Surakarta. 

Lokananta Records, Merupakan perusahaan rekaman musik pertama 

dan satu-satunya milik Negara dan berlokasi di Surakarta, Jawa Tengah. 

Berdiri sejak tahun 1956, Lokananta awalnya mengemban tugas untuk 

memproduksi sekaligus mendistribusikan materi siaran untuk Radio 

Republik Indonesia dalam bentuk piringan hitam untuk kemudian 

disebarluaskan ke RRI seluruh Indonesia. R. Maladi, Kepala Jawatan RRI 

saat itu, berinisiatif mendirikan pabrik piringan hitam dengan harapan agar 

lagu barat tidak mendominasi siaran RRI. 

Selain itu, dengan luasnya lahan yang dimiliki serta lokasi yang 

strategis dan didukung arsitektur era kolonial, Lokananta menyediakan 

tempat untuk berbagai macam kegiatan, tidak hanya untuk pentas musik dan 

pentas seni lain, juga dapat pula digunakan untuk kegiatan diskusi, 

workshop, seminar, photoshoot area, wedding, dan lain sebagainya. 

Lokananta juga selalu membuka pintunya untuk kunjungan ke museum 

musik yang dikelolanya. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surakarta
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Kedepannya, Lokananta akan mengajak para musisi, terutama di 

wilayah sekitar Solo dan Yogyakarta, untuk mendistribusikan karya di 

ranah digital. Saat ini Lokananta tengah menyiapkan sarana 

untuk streaming katalog-katalog rekamannya. Setelahnya, Lokananta akan 

menyiapkan mekanisme content agrregator untuk masuk ke beberapa gerai 

musik digital ternama seperti iTunes, Joox, Deezer, dan Spotify. 

 

 

Gambar 1. Logo Lokananta 

Recording 

Sumber : www.google.com 

 

Gambar 2. Bangunan Lokananta Recording 

Sumber : www.google.com 

 

Tahun 1972 produksi audio Lokananta beralih dari piringan hitam 

ke kaset pita. Tahun 1983 Lokananta juga pernah mempunyai unit produksi 

penggadaan film dalam format pita magnetik. Lokananta sejak 2004 

menjadi salah satu cabang dari Perum Percetakan Negara RI. Sebagai 

Perum Percetakan Negara RI cabang Surakarta kegiatannya antara lain : 

 Studio Recording. 

 Duplikasi Audio (Kaset dan CD). 

 Broadcasting. 

 Percetakan dan Penerbitan. 

 

http://www.google.com/
https://id.wikipedia.org/wiki/1983
https://id.wikipedia.org/wiki/Percetakan_Negara_Republik_Indonesia
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Gambar 3. Studio Recording 

Sumber : www.google.com 

 

Gambar 4. Studio Musik Lokananta 

Sumber : www.google.com 

 

Bangunan untuk rekaman musik dan bisa juga disebut pabrik musik 

tersebut sangat berguna pada manusia pecinta musik. Suatu bangunan yang 

saat ini sudah jarang di dengar oleh studio rekamannya yang memiliki 

bangunan terdahulu. 

Penekanan pada revitalisasi Lokananta Records ini menggunakan 

konsep wisata kreatif, pada gagasan ini berkonsep secara kreatif untuk 

menciptakan obyek wisata dan menciptakan daya tarik pengunjung wisata. 

Upaya ini bisa berbentuk fisik dan non-fisik, atau bisa dua-duanya. Upaya 

fisik yaitu, respons suatu tempat untuk dijadikan obyek wisata. Sedangkan 

upaya non-fisik yaitu, suatu program yang menarik untuk diikuti oleh para 

wisatawan. 

I.3 RUMUSAN PERMASALAH 

Bagaimana menghidupkan kembali Lokananta Records sebagai 

Museum Wisata Kreatif di Surakarta. 

I.4 TUJUAN DAN SASARAN 

Mewujudkan Lokananta Records agar hidup kembali sebagai 

museum berbasis wisata kreatif di Surakarta. 

I.5 LINGKUP PEMBAHASAN 

Lingkup pembahasan ini meliputi konsep desain revitalisasi 

Lokananta Records sebagai Museum Wisata Kreatif di Surakarta. 

http://www.google.com/
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I.6 DESAIN YANG DIHASILKAN 

Menghasilkan museum rekaman musik yang berlandaskan 

perusahaan rekaman musik pertama dan satu-satunya milik negara yaitu 

Lokananta Records, dengan berkonsep Wisata Kreatif untuk menciptakan 

obyek wisata dan menciptakan daya tarik pengunjung wisata. Pemanfaatan 

lahan untuk kebutuhan ruang dan fasilitas lain. 

I.7 METODOLOGI PEMBAHASAN 

I.7.1 Metode Observasi 

Pengamatan langsung ke lokasi yaitu Lokananta Records.  

I.7.2 Metode Wawancara 

Memperoleh data dengan langsung bertanya kepada pihak yang 

berada pada lokasi Lokananta Records. 

I.7.3 Metode Literatur 

Metode dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan dan 

memahami studi pustaka yang ada. 

I.8 SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB I   :  PENDAHULUAN 

Gambaran umum dari observasi awal dan  mengenai topik 

pembahasan yang ada. Berisi mengenai uraian pengertian 

judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan dan 

lingkup pembahasan, desain yang dihasilkan, metodologi 

pembahasan, serta sistematika penulisan. 

BAB II  :  TINJAUAN PUSTAKA 

Menguraikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan 

pengertian museum, fungsi museum, persyaratan museum, 

koleksi museum, jenis museum, organisasi ruang museum, 

standar museum serta tinjauan tentang wisata kreatif.  
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BAB III  :  GAMBARAN UMUM LOKASI DAN 

PERENCANAAN 

 Membahas tentang lokasi dan data fisik site, kondisi 

wisatawan, rencana tata ruang wilayah, data non fisik lokasi 

dan potensi wilayah sekitar lokasi. 

BAB IV  :  ANALISIS PENDEKATAN DAN KONSEP 

PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

 Terdiri dari analisa konsep makro dan mikro. Terdiri dari 

gagasan perencanaan, fungsi bangunan, analisis dan konsep 

ruang, konsep kebutuhan ruang, zonifikasi ruang, analisa dan 

konsep massa, analisa dan konsep tampilan arsitektur, 

analisa dan konsep penekanan arsitektur, analisis orientasi 

dan view.


