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BAB II 

TINJAUAN UMUM PUSAT KEBUDAYAAN 

Pengertian 

Dalam mendapatkan pengertian tentang definisi 

pusat kebudayaan merupakan suatu hal yang sUlit, 

karena di dalam kamus pun belum terdapat definisi 

secara khusus dalam satu kesatuan kata tentang 

pengertian pusat kebudayaan. 

Untuk mendapatkan definisi pusat kebudayaan 

maka dilakukan tinj auan pengertian secara terurai 

satu persatu, dengan demikian dapat diambil suatu 

pengertian sebagai berikut: 

2.1.1. Pengertian Pusat (Centre) 

Pengertian pusat, menurut W.J.S. 

adalah sebagai berikut: 1 
" 

1.	 Titik atau pokok pangkal yang menjadi 

patokan berbagai hal.' 

2.	 Tempat yang menjadi pokok keduaukan. 

3.	 Sesuatu yang menj adi pokok sasaran atau 

tujuan . 

.. 

1WJS Poerwodarminta, Kamus Baha~a Indonesia, hal. 301-365. 
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Dari uraian di atas maka di tarik suatu 

pengertian bahwa "pusat" merupakan sebagai 

sesuatu titik pangkal, tempat kedudukan dari 

sesuatu yang bersifat kompleks lengkap dan 

menyeluruh. 

Pengertian Umum Kebudayaan 

Pengertian tentang kebudayaan memiliki 

beberapa definisi yang berbeda-beda baik 

ditinjau secara etimologi maupun secara 

harfiah. 

Dari sejarah asal-usul kata (bahasa) 

Indonesia, pengertian kebudayaan berasal dari 

bahasa Sansekerta yaitu: Buddayah yang 

merupakan bentuk jamak dari BUddhi-daya. 

Buddhi = budi atau akal, Daya = kekuatan jadi 

dapat dikatakan budaya adalah kekuatan akal 

atau hal-hal yang bersangkutan dengan akal. 

Adapun dari pengertian yang lain: kebudayaan 

atau budaya berasal dari kata Adhyudaya, yang 

menegaskan: hasil baik, kemajuan, kemakmuran, 

yang serba lengkap. Kata ini dipakai dalam 

kitab Dharmasutra dan dalam kitab agama 

Budha, untuk menunjukkan kemakmuran, 

kebahagiaan, kesejahteraan moral dan rohani, 

maupun material dan jasmani, hal ini sebagai 

kebalikan dari Nirvana atau penghapusan 

--~--,/ 
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secara musibat untuk mencapai kebahagiaan di 

dunia. 2 

Usaha untuk mendefinisikan kebudayaan 

secara tepat masih terus berjalan hingga 

sampai saat sekarang ini. Definisi tentang 

kebudayaan memberikan pengertian yang 

berbeda-beda, tergantung dari dasar sudut 

pandang yang menjadi acuan pemikiran, di 

dalam mendefinisikan kebudayaan. 

Kebudayaan menurut DR. Kuntowijoyo 

budaya adalah suatu sistim yang mempunyai 

koherensi yang dibagi dalam tiga bagian 

meliputi: 3 

1. Bentuk Simbolis 

Yaitu berupa kata benda, laku, mitos, 

sastra, lUkis, nyanyian, musik, 

kepercayaan yang mempunyai kaitan erat 

den~ konsep-konscp epistemologis dari 

sistim pengetahuan masyarakat. 

2. Sistim Simbol dan Epistemologis 

Yaitu sistim simbol yang berup~ 

stratifikasi gaya hidup, sosialisasi, 

agama, mobilitas, organisasi kenegaraan 

dan seluruh perilaku sosial. 

2JWM Bakker Sj., Pilsafat 'Kebudayaan Sebuah Pengantar hal. 32-34. 

3 DR . Kuntowijoyo, Budaya dan Masyarakat, hal. 3-6. 

...
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3.	 Budaya Material 

Yaitu berupa bangunan peralatan dan 

persenjataan. 

Selain dari beberapa bagian kebudayaan 

di atas masih juga ditambah dengan sejarah 

dan ekologi sebuah masyarakat yang keduanya 

mempunyai peranan yang penting (besar) dalam 

pembentukan budaya. 

Menurut Parsudi Suparlan kebudayaan 

adalah suatu keseluruhan pengetahuan manusia 

yang dipunyai makhluk sosial, digunakan untuk 

memahami dan menafsirkan lingkungan yang 

dihadapinya. 4 

Kebudayaan meliputi segala manifestasi 

darikehidupan manusia yang berbudi l~hur dan 

bersifat rohani. Seperti misalnya, agama, 

kesenian, ilmu pengetahuan, filsafat dan 

mulai disingkirkan. Dewasa ini kebudayaan 

diartikan sebagai manifp-stasi kf!hidllpan 

setiap orang atau setiap kelompok orang dalam 

berkarya atau berapresiasi mengubah alamo 

Seperti yang dikatakan oleh Van Peursen, 

bahwa: 

4Laporan Seminar Pencerminan Nilai Budaya dalam Arsitektur Indonesia, hal. 5-9. 
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Pendekatan konsep kebudayaan yang 
bersifat teoritis mulai bergeser ke 
pendekatan prakmatis, pendekatan ini adalah 
pendekatan fungsional, yang memandang 
kebudayaan sebagai kata kerja, artinya apa 
yang dapat kita perbuat dengan kebudayaan. 5 

Konsep kebudayaan, banyak diartikan 

orang dalam konteks yang terbatas pada 

pikiran, karya akan keindahan, dengan singkat 

kebudayaan adalah kesenian, sebaliknya banyak 

pendapat para ahli kebudayaan, ilmu sosial, 

mengartikan: 

Konsep kebudayaan dalam arti yang sangat 
luas, yaitu : merupakan seluruh total dari 
pikiran, karya dan hasil karya manusia yang 
tidak berakar pada naluri saja tetapi melalui 
proses belajar yang hanya bisa dicetuskan 
oleh manusia. 6 

Adapun wujud kebudayaan seperti yang 

diungkapkan. oleh kontjaraningrat adalah 

sebagai berikut: 7 

L~ud kebudavaan sebaqai suatu komoleks 

idea-idea = gagasan, nilai-nilai, norma-

norma, peraturan dan sebagainya. Wujud ini 

adalah wuj ud ideal dari kebudayaan yang 

sifatnya abstrak tidak dapat diraba atau 

5 prof . Dr. CA. Van Peursen, Strategi Kebudayaan, hal. 9-11. 

6Koentjaraningrat, Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan, hal. 1-3. 

7 Ibid ., hal. 5-12. 

1; 
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dilihat karena terletak di dalam pikiran 

maupun dalam bentuk hukum adat istiadat. 

2.	 Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks 

aktivitas kelakuan, berpola, dari manusia 

dan masyarakat. Wujud ini, bersifat 

kongkrit yang, merupakan suatu sistim 

sosial dari aktivitas kegiatan manusia 

yang berinteraksi dan bergaul satu sarna 

lainnya secara terus menerus, mengikuti 

pola-pola tertentu berdasarkan adat tata 

kelakuan. 

3:	 Wujud kebudayaan sebagai sebuah benda 

hasil karya manusia. Wuj ud ini adalah 

kebudayaan fisik, karena merupakan seluruh 

total dari hasil karya fisik, aktivitas, 

perbuatan serta hasil karya manusia dalam 

masvarakat beruoa benda-benda atau hal

hal yang dapat dilihat dan diraba. 

Untuk dapat mengetahui dan menarik 

sebuah pengertian tentang kebudayaan 

Indonesia dan pusat kebudayaan secara khusus, 

serta mengerti isi dari kebudayaan Indonesia, 

maka: perlu ditinjau dari beberapa segi dan 

aspek kebudayaan seperti sebagai berikut: 

I 
I 

I 
I 

I 
--~, 
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1. Kondisi Etnik Kebudayaan Indonesia 

Kepulauan Indonesia merupakan suatu 

gugusan kepulauan terpanjang dan terbesar 

di dunia, yang terdiri dari suku-suku 

bangsa atau kelompok-kelompok etnis 

kebudayaan dalam satu kesatuan dan tujuan 

(Bhineka Tunggal Ika) Tercatat ada 19 

kelompok suku etnis yang terbesar di 

berbagai pulau di Indonesia. Setiap 

kelompok etnis memiliki karakteristik 

kebudayaan yang berbeda-beda. Tingkat 

perbedaan antara kelompok etnis ini 

dipengaruhi oleh letak geografis, 

I	 1 ingkungan , sejarah ataupun sejarah 

perjalanan yang dipengaruhi oleh 

kebudayaan lain. S 

Jika ditinjau dalam konteko 

kebudayaan maka akan tampak berbaqai aneka 

ragam dan corak etnis kebudayaan yang ada 

di Indonesia. Ini disebabkan karena adanya 

pengaruh··pengaruh dari lapioan-lapisan 

kebudayaan yang bertumpuk-tumpuk dan 

berkembang melalui perjalanansejarah dan 

waktu dari masa ke masa, yang kemudian 

BMichael R. Dave, Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia dalam Modenlisasi, 

hal. XV-67. 
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menyerap kebudayaan-kebudayaan luar 

lainnya. Dengan demikian dapat 

memperlihatkan adanya perbedaan lapisan 

corak kebudayaan yang berbeda-beda secara 

nyata. Seperti sekarang ini dapat kita 

lihat, pengaruh kebudayaan luar semakin 

kuat menggeser kebudayaan bangsa sendiri. 

Terutama pada kondisi etnis kebudayaan 

nasional khususnya "Seni Budaya" yang 

timbul tenggelam dalam perjalanan sejarah 

dan waktu. 

Berbagai bentuk dan unsur seni budaya 

modern "import" sebagai suatu simbol 

pengaruh modernisasi yang masuk dan 

berkembang dan sebagainya. Hal ini dapat 

mematahkan seni budaya sendiri, dengan 

demikian semakin surut, samar dan tidak 

menutup kemuIlgkinan lalllbat 

seni budaya bangsa sendiri dan 

menggantikan dengan kebudayaan yang lain. 

Jika kita melihat kondisi etnis 

kebudayaan, kebudayaan nasional Indonesia, 

memiliki beberapa suku etnis budaya yang 

khas. Pemilihan kelompok etnis ini dipilih 

dengan menggunakan indikator dari" beberapa 

faktor-faktor yang mendorong atau 

menghambat kemajuan dari suku-suku bangsa. 

.~----.} 
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Pilihan tersebut menghasilkan 

pengelompokan suku bangsa yang diharapkan 

dapat dikaji dan dikembangkan baik budaya 

dan keseniannya .. 

Pengelompokan suku etnis di Indonesia 

yang dihasilkan adalah: 9 

1. Aceh. 

2. Batak. 

3. Nias/Mentawai. 

4 . Minangkabau. 

5. Sunda. 

6. Betawi. 

7 . Jawa. 

8. Kalimantan. 

9. Bugis/Makasar. 

10. Flores/Timor 'l'imur. 

11. Bali. 

12. Ambon. 

13. Irian. 

Kelompok suku etnis ini masih terbagi 

lagi beberapa kelompok etnis kecil yang 

lainnya, yang mendukung kelompok etnis 

besar, walaupun terdapat beberapa 

perbedaan dalam kelompok etnis kecil namun 

9Dr . Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, hal. 373-393. 
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masih dalam satu rangkaian yang saling 

berkaitan dengan kelompok etnis yang lebih 

besar. 

2. Kebudayaan Nasional Indonesia 

Kepulauan nusantara yang diduduki 

oleh penduduk dari suku-suku bangsa 

Indonesia yang menunjukkan adanya suatu 

aneka warna besar dalam hal kebudayaan 

etnik dan bahasa seperti yang dirumuskan 

dalam konsep kebudayaan Indonesia yaitu 

"Bhineka Tunggal Ika" yang artinya: 

Bhina = bentuk partisip-pasif. Bhid = 
pecah, Ika = itu, Tunggal = satu (dari 
akar kata sangsekerta). Jadi "Terpecah itu 
satu itu" =. Berbeda-beda tetapi tetap 
satu. 10 

Walaupun di satu pihak kita bangsa 

akan sifat keaneka ragaman budaya etnis 

banqsa kita namun di Si~a1n, K1La lUqa 

prihatin mengingat banyaknya kendala dan 

masalah yang timbul akibat dari kondisi 

aneka warna kebudayaan bangsa Indonesia 

tersebut. Masalah paling utama adalah 

masalah kebudayaan nasional, karena bukan 

hanya masalah tujuan dan cita-cita bangsa 

saja tetapi sangat sulit dalam menentukan 

10Kontjaraningrat. Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan. hal. 107-108. 

I 
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kepribadian sebagai identitas kepribadian 

budaya nasional Indonesia. 

Sifat khas, identitas kebudayaan 

nasional Indonesia hanya bisa 

dirnanifestasikan dalam beberapa unsur 

kebudayaan nasional Indonesia, unsur yang 

paling cocok untuk dikembangkan yang dapat 

mencerminkan sifat khas hanyalah unsur 

bahasa dan kesenian. 

Kalau kebudayaan nasional Indonesia 

didasarkan atas konsepsi sifat khas, maka 

perselisihan dari identitas kepribadian 

bangsa, budaya nasional Indoneisa tidak 

perlu lagi dipermasalahkan, dengan 

dernikian hasil karya manusia bangsa 

Indonesia yang bernilai tinggi, merupakan 

karya kebudayaan nasional Indonesia. 

Kalau 

kebudayaan nasional yang didasarkan pada 

sifat khas, maka ruang lingkup 

pengembangan budaya terbatas pada unsur

unsur budaya, yang terbagi menj adi tuj uh 

unsur budaya yang universal. Seperti 

sebagai ·berikut: sistim teknolog, sistirn 

mata pencaharian, sistim ilmu pengetahuan, 

sistim kemasyarakatan, bahasa, religi, dan 

kesenian. Menurut Kontjoroningrat, dari 

I; 
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ketujuh unsur budaya nasional Indonesia 

tersebut, hanya ada satu unsur kebudayaan 

nasional Indonesia yang dapat menonjolkan 

sifat khas dan mutu, dengan demikian amat 

cocok sebagai unsur paling utama dari 

kebudayaan nasinal Indonesia yaitu 

"kesenian ll 
, sehingga dapat dikatakan bahwa 

masalah pengembangan kebudayaan nasional 

Indonesia pada hakekatnya terbatas pada 

masalah pengembangan kesenian nasional 

Indonesia (seni budaya) . 

Pengertian seni budaya Indonesia 

dapat dikatakan suatu hasil karya budaya 

bangsa Indonesia akan keagungan keindahan. 

daya cipta kreatif melalui proses belajar 

baiJc itu occara individual atau kelompok 

masal yang merupakan ungkapan perenungan 

Pengertian ini di dasarkan pada proses 

perjalanan sejarah seni, penciptaan seni 

gubahan seni maupun apresiasi seni. 11 

Pengertian seni itu sendiri secara 

etimologi adalah (skill) kemampuan, 

pengertian ini kemudian dikembangkan 

dengan disiplin ilmu kreatif seperti, 

11suwaji Bostami, Apresiasi Kesenian Tradisional, hal. 6-19. 
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musik, tari, sastra seni rupa, seni 

theatre, seni bangunan dan sebagainya. 

Di sisi lain seni juga memiliki 

pengertian sebagai berikut: 12 

1.	 Kecakapan membuat, menciptakan sesuatu 

yang indah dan elok. 

2.	 Suatu karya dan hasil karya yang dibuat 

atau diciptakan dengan kecakapan

kecakapan yang luar biasa. 

3.	 Kecakapanbatin, akal untuk dapat 

mengadakan dan menciptakan sesuatu yang 

luar biasa. 

Untuk dapat mengetahui seni budaya 

Indonesia maka ruang lingkup kesenian (seni 

budaya) nasional Indonesia adalah sebagai 

berikut: 13 

Seni Bangunan
 
Seni Patung
 
Seni Relief
 

Seni Seni Lukis (Gambar) 
Rupa Seni Rias Seni
 

Seni Kerajinan
 Tari 
Seni Olah Raga 

Seni Drama 
termasuk Seni 

Seni Seni Vokal Pedalangan dan 
Suara Seni "Instrumen Film 

Seni Puisi 
Sastra Prosa 

12Agustinus Djoko Istiadji, Art Centre di Yogyakarta hal. 14-18. 

13Koentjaraningrat. Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunqn, hal. 114-115. 

I, _" 
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Banyak orang mengartikan bahwa: Seni 

budaya identik dengan seni tradisional, yang 

mana seni ini diwariskan secara turun temurun 

dari generasi ke generasi berikutnya baik 

dalam kelompok etnis ataupun secara 

keseluruhan kebudayaan nasional, tetapi 

pengertian sebenarnya bukan hanya sebatas itu 

saja karena dalam konteks kebudayaan nasional 

bahwa hasil karya putra Indonesia yang 

bernilai tinggi, terhi tung sebagai kekayaan 

2.1.3. 

kebudayaan Indonesia, sesuai dengan pasal 32 

DUb 1945. 

Pengertian Umum Pusat Kebudayaan 

Dari pengertian-pengertian di atas maka 

kesimpulan pengertian umum dari pusat 

kebudayaan dapat diartikan' sebagai tempat 

yang menjadi pangkal, pokok kedudukan 

kebudayaan atau aktifitas kehidupan bangsa 

Indonesia, baik itu pola berfikir, karya dan 

hasil karya dari suku-suku etnis yang 

tergabung dalam kesatuan' Bhinneka Tunggal 

Ika, atau sesuai dengan unsur-unsur budaya 

dari kelompok etnis kebudayaan nasional 

Indonesia, pilihan tergantung dari topik 

"~, 
I 
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permasalahan segi aspek, kebudayaan yang akan 

ditampilkan dan disajikan. 

Kebudayaan Nasional Indonesia masih 

merupakan suatu hal yang sangat luas, tetapi 

j ika hal ini didasarkan konsepsi kebudayaan 

Indonesia yang bersifat khas dan dapat 

menonjolkan identitas kebudayaan nasional, 

dengan demikian permasalahan kebudayaan 

nasional terbatas pada masalah salah satu 

unsur budaya saja, yaitu kesenian atau seni 

budaya nasional Indonesia. Tetapi seberapa 

besar dan seberapa banyak seni budaya yang 

harus diwadahi maka perlu ditinjau lebih jauh 

lagi melalui tinjauan pewadahan pusat 

kebudayaan di beberapa negara dan di 

Indonesia, dengan demikian dapat ditarik 

suatu pengertian dan karakteristik pusat 

kebudayaan secara khusus, dengan berbagai 

kegiatan kebudayaan dalam hal ini lingkup 

seni budaya, dengan demikian dapat ditarik 

suatu pengertian pusat kebudayaan yang 

merupakan suatu wadah atau tempat dengan 

berbagai aktifitas kegiatan budaya (seni 

budaya) yang dapat mewakili dan menunjukkan 

identitas kebudayaan nasional Indonesia. 

I 
I 
I 

Ii 
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Tinjauan Beberapa Pusat Kebudayaan sebagai 

Pembanding 

2.2.1.	 Pusat Kebudaya~n (Cultural Centre of 

Leopoldville Belgia. 14 

CuI tura Centre of Leopoldville, Belgia 

adalah rnerupakan wadah fasilitas pusat 

kebudayaan Belgia, yang dalam penarnpilan 

bangunan rnengungkapkan pendekatan pada suku 

bangsa Tongaloo dan Glen Oaks, suku bangsa 

ini rnerupakan bagian bangsa asli Belgia, 

yaitu Congo, dengan rnerefleksikan dan 

rnenggambarkan pengembangan serta 

fleksibilitas pada perkembangan budaya di 

rnasa-rnasa yang akan datang, yang dapat 

rnewakili bentuk fungsi peneerminan identitas 

bangsa asli Belgia Cango. 

Adapun bentuk wujud wadah fisik 

bangunan, adalah dapat diungkapkan sebagai 

berikut: 

1.	 Penernpatan bangunan diternpatkan bersarna

sarna dengan bangunan parlernen yang baru. 

2.	 Mengikuti keinginan reneana kota dan 

tautan urban dengan eara rnengikuti pola 

jalan dan rnembiarkan jaringan jalan tetap 

14GA Architect 2, Gunnar. Birket and Associated, 1982. 

Ii 
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ada dengan jalan membuat bangunan di 

atasnya. 

3.	 Menampilkan dan mewujudkan bentuk bangunan 

linier lurus dan lebar, sebagai 

perlambangan dan menggambarkan mengikuti 

budaya di masa depan. 

4.	 Memanfaatkan pencahayaan alami melalui 

tirai-tirai penutup atap. 

Sedangkan fungsi bangunan ini, dalam 

pewadahan dan peruangan diperuntukkan sebagai 

berikut: 

- Musium unsur-unsur budaya 

- Art Galleri 

- Kantor pengelolaan 

- Bangunan parlemen 

- Fasilitas-fasilitas pendukung yang lainnya 

Denah 

C!:::::::J . 
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2.2.2.	 Botta's Malraux Cultural Centre, Chambert 

peraucis. 15 

Pusat kebudayaan ini merupakan garnbaran 

dari sebuah pusat pernbaharuan budaya pada 

kota bersejarah Charnbery. Bangunan ini. 

didirikan pada kawasan yang berdekatan dengan 

bangunan bekas barak yang berstruktur 

Napoleonic, yang dibangun pada abad ke 19. 

Adapun wujud ·fungsi dan bentuk 

penampilan bangunan dapat diungkapkan sebagai 

berikut: 

lSprogressive Architecture, June 1988. 
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1.	 Bentuk bangunan menggambarkan keharmonisan 

dari bentuk baru dan bentuk lama, dengan 

penekanan dialek yng netral sebagai 

pernyataan bahwa bangunan berasal dari dua 

dunia yang berbeda dunia lama dan dunia 

baru. 

2.	 Bentuk bangunan adalah Geometris dari 

gabungan yang terlihat kontras dengan 

tautan Urban. 

3.	 Tekstur bangunan ditampilkan dengan 

menggunakan batu alam dan dinding beton. 

4.	 Fasade bangunan mengambil inspirasi dari 

beberapa elemen penampilan bentuk gerej a 

Romanic. 

Adapun fungsl pAwadahan kAgirJt:an 

diwujudkan dalam peruangan: 

- Ruang Teatre/Pentas 

- Ruang bioskop/Audio Visual 

- Ruang Latihan 

- Art Gallery 

- Ruang perpustakaan 

- Ruang pendidikan dan 

- Ruang pendukung kegiatan yang lainnya 



I 
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"" .2 .3. Pusat Kebudayaan di Indonesia 

1. Taman Mini Indonesia Indah. 16 

Gerakan kebudayaan Indonesia yang 

terpadu dimulai sejak dahulu dan mulai 

tampak jelas sejak tahun 1975 dengan 

didirikannya Taman Mini Indonesia Indah di 

atas tanah seluas kurang lebih 120 hektar 

di daerah Pondok Gede sekitar 25 km dari 

pusat kota Jakarta. 

Taman Mini Indonesia Indah (TMII) 

adalah milik pemerintah yang dikelola oleh 

Yayasan Harapan Kita, sebagai suatu 

persembahan pada ibu pertiwi. Taman Mini 

Indonesia Indah merupakan miniatur 

kebudayaan Indonesia dan juga sebagai 

Banper (penyangga) terhadap infiltra8i 

kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia. 

Jika kita melihat tujuan pusat 

kebudayaan Taman Mini Indonesia pada 

awalnya sebagai suatu taman budaya yang 

kemudian sekarang ini mulai bergeser 

terj adi pengkaburan karena lebih condong 

sebagai wadah hiburan, apalagi sejak mulai 

diterapkannya target pendapatan, antara 

16Taman Mini Indonesia Indah, Nova 12 April 1ge5. 

J
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lain pada beberapa obyek kegiatan yang 

kurang profesional dan memenuhi 

persyaratan standart fasilitas hiburan. 

Adapun aspek pendidikan pada Taman 

Mini Indonesia Indah ini adalah sebagai 

berikut: 

Musium hidup untuk arsitektur dan seni 

budaya etnis daerah di Indonesia. 

- Alat pendidikan dalam mendorong dan 

mengernbangkan kebudayaan nasional. 

- Jernbatan pertukaran budaya antar bangsa. 

2. Taman Mini Jawa Tengah. 17 

Pusat kebudayaan Jawa Tengah yang 

berlokasi di daerah Semarang adalah 

merupakan upaya peningkatan kebudayaan 

Indonesia di daerah-daerah. Berangkat dari 

wadah miniatur yang menampilkan karya seni 

bangunan At.nis nari sl1b- sub bagian karya 

seni budaya (bangunan) daerah dalam hal 

ini lingkup propinsi Jawa Tengah. 

Taman Mini Jawa Tengah ini adalah 

milik pemerintah daerah Propinsi Jawa 

Tengah yang didirikan tahun 1988, juga 

merupakan salah satu wadah promosi untuk 

17Sumber Servey Pengamatan/wawancara Maret 1995. 
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memperkenalkan karya bangunan tradisional 

dalam bentuk miniatur seni bangunan Sejawa 

Tengah. Di samping itu Taman Mini ini juga 

merupakan wadah dalam pendokumentasian 

seni budaya daerah, pendidikan, penelitian 

pengkajian serta sebagai wadah rekreasi 

budaya. Dalam menunjang kepariwisataan 

kota Semarang. Taman Mini Jawa Tengah ini 

kurang berkembang· dengan baik,· disamping 

pencapaiannya cukup jauh, kurang atau 

tidak adanya fasilitas penunjang yang 

dapat menarik minat pengunj ung, misalnya 

diadakan pagelaran seni budaya, pameran 

seni budaya temporer, festival budaya, 

dan sebagainya. Dengan demikian dapat 

menarik minat bagi pengamat budaya dan 

pengunjung, jadi tidak hanya terbatas pada 

fasilitas yang dapat menjadi kebosanan 

atau kejenuhan saja. 

Meningkatnya apresiasi budaya masyarakat 

dan pentingnya suatu kebudayaan, hal ini 

membuat pemerintah sadar akan pentingnya 

pembangunan kebudayaan. Usaha pemerintah 

dalam meningkatkan kebudayaan nasional 

semakin terlihat misalnya dengan mengadakan 

pekan budaya, festival kesenian dan 

peningkatan wadah fisik seperti permusiuman, 
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theatre, fasilitas pameran budaya dan 

sebagainya. 

Dari usaha pemerintah maupun swasta 

dalam meningkatkan kebudayaan, sebaga~ suatu 

wadah fisik yang menampung kegiatan budaya 

dan seni budaya. Sampai· saat ini belum ada 

suatu wadah fisik "pusat kebudayaan" yang 

berangkat dari pewadahan kegiatan informasi, 

pengkajian, pendokumentasian dan pagelaran 

seni budaya secara terpadu dan terpusat. Hal 

ini sangat penting dan sangat tepat, terutama 

jika fasilitas pewadahan ini didirikan di 

Yogyakarta. Ini karena Yogyakarta merupakan 

salah satu kota budaya, kota pendidikan, dan 

kota pariwisata, di samping i tu Yogyakarta 

memiliki potensi seni budaya baik dari suku

suku etnis di Indonesia maupun dari seni 

budaya daerah sendiri yang cukup kreatif dan 

berkembang dengan baik, hal ini· juga mas ih 

didukung oleh potensi lain seperti wisatawan, 

budayawan, seniman dan organisasi seni budaya 

tradisional maupun modern. . Sebagai kota 

budaya, Yogyakarta juga belum memiliki wadah 

fasilitas pusat kebudayaan yang terpadu 

terpusat dan terkelola secara profesional, 

yang dapat mendukung pengembangan budaya ~an 

seni budaya nasional dan seni budaya 

daerahnya. 

I; 
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2.4. Kesimpu1an 

Dari beberapa tinjauan di atas maka dapat 

ditarik beberapa pengertian yang menyangkut dengan 

karakter perwadahan pusat kebudayaan di Indonesia. 

2.4.1. Kesimpu1an Umum 

Pengertian pusat kebudayaan secara umum 

merupakan suatu wadah atau tempat kedudukan 

yang menampung aktifitas kegiatan budaya baik 

cara berfikir, karya dan hasil karya sesuai. 

unsur budaya yang disajikan seperti kegiatan 

bUdaya ataupun pagelaran material kebudayaan, 

tetapi pada umumnya yang di tampilkan adalah 

unsur budaya (seni budaya) . 

2.4.2. Kesimpu1an Beberapa Cultural Centre 

Menggambarkan fleksibilitas perkembangan 

budaya dimasa depan. Fungsi sebagai bentuk 

yang merupakan pencerminan pengawasan kepada 

budaya·bangsa dan suku bangsa. 

1.	 Bentuk penampilan bangunan 

~) Bangunan memiliki unit yang menyatukan 

keseluruhan ruang. 

2) Konsepsi: 

- Mempersiapkan budaya masa depan dalam 

sebuah garis tegas. 

- Dekat dengan kemajuan teknologi 

_J
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- Tanggapan terhadap lingkungan adalah 

menyesuaikan/kontras. 

Menciptakan bentuk khas, sesuai 

konsepsi perancang. 

2.	 Peruntukan Bangunan 

Pada umumnya bangunan menyatakan kegiatan 

dalam bentuk: 

- R. Eksebisi budaya 

- R. Belajar/Pengkajian 

- R. Kantor 

- R. Pagelaran/Pertunjukan 

- R. Teatre 

2.4.3.	 Kesimpulan Khusus Pusat Kebudayaan di 

Indonesia 

1.	 Tujuan Umum Pusat Kebudayaan 

-	 Penggalian dan pengembangan budaya agar 

dapat mencari mata rantai kesinambungan 

di masa-masa yang akan datang melalui 

pemahaman kebudayaan nasional dari suku

suku etnis yang ada di Indonesia. 

Melestarikandan menjaga hasil karya 

budaya sebagai aset budaya bangsa 

sehingga perlindungan hasil karya budaya 

asli dari tiap- tiap etnis di Indonesia 

dapat terjamin. 

~ 
~ 
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- Mendorong minat masyarakat ataupun 

pengamat budaya untuk mempelajari 

berbagai budaya etnis sehingga 

menimbulkan kesadaran yang dapat 

memperkuat identitas kepribadian budaya 

nasional. 

- Membina dan mengembangkan kebudayaan 

melalui penyaluran dan peningkatan 

kegiatan budaya etnis sehingga dapat 

memperkaya dan memperkuat karakter' 

kebudayaan bangsa Indonesia. 

2.	 Fungsi Pusat Kebudayaan 

Sebagai tempat penelitian, pengkaj ian, 

preserpasi, pagelaran, pertunjukan dan 

pertukaran budaya. 

Sebagai tempat pendokumentasian dan 

penelitian, penyebaran informasi bagi 

umum, pengenalan dan penghayatan, seni 

budaya, pengenalan kebudayaan etnis, 

pencerminan pertumbuhan kebudayaan umat 

manusia, serta pembangkit ·rasa taqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

3.	 Lingkup Kegiatan 

- Kegiatan pengkajian, penelitian 

- Kegiatan p~rtunjukkan/pagelaran 

Kegiatan rekreasi budaya 
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- Kegiatan administrasi/kantor 

- Kegiatan pendidikan dan sebagainya 

Dari kegiatan ini kemudian diturunkan 

dalam bentuK pewadahan/peruangan. 

4. Karakteristik Penyajian 

1) Pengkajian 

Dari kegiatan pengkaj ian maka 

dilakukan penelitian dan pengembangan 

budaya melalui pertemuan budaya, 

seminar budaya, penelitian budaya, 

pertukaran budaya etnis, dan 

sebagainya. Bagi peminat budaya, dengan 

penyajian pewadahan berupa sarana, 

kepustakaan, simposium, ruang 

kepustakaan, ruang konferensi dan 

sebagainya. Di samping i tu tidak 

menutup kemungkinan adanya pertemuan 

dengan budaya lain .. 

2) Dokumentasi 

Dengan perlindungan dan merekam 

hasil karya budaya asli bangsa 

Indonesia sebagai asetbudaya yang 

bernilai tinggi, dan dapat 

diperkenalkan. Penyajian.sarana berupa 

ruang pamer, ruang dokumentasi, dan 

sebagainya. 
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3) Informasi 

Pengenalan dan penyebaran 

informasi budaya diambil dari 

pengelompokandan pendokumentasian Dari 

hasil penelitian, terdapat suku etnis 

kelompok budaya yang dapat 

dikembangkan, dari sisi ini diturunkan 

karya seni budaya yang dapat dipamerkan 

dan dipagelarkan, yang masing-masing 

kelompok etnis dapat menampilkan 

pilihan sajian dari unsur kesenian 

(seni budaya) seperti berupa seni kias, 

seni rupa, yang ditampilakn melalui 

pameran, film audio, video visual dan 

sebagainya sebagai upaya penyebaran, 

informasi budaya nasional. 

4) Pagelaran 

Dari budaya etnis suku-suku bangsa 

di Indonsia dalam kelompok budaya. 

Penyajian pilihan diambil dari suku 

etnis seni budaya yang ditampilkan, 

dan dipilih dari tiap-tiap seni pentas 

yang disajikan dalam pagelaran. 

Disamping itu tidak menutup kemungkinan 

penyaj ian seni budaya modern yang 

merupakan hasil karya putra Indonesia 

atau budaya yang lain yang ..d;:;tpat 
:',' 
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mendukung perkembangan kebudayaan 

nasional. 

5) Kegiatan pendukung 

Dipilih dari penyajian karakter 

'kegiatan yang mendukung aktivitas 

kegiatan kebudayaan pilihan yang 

disaj ikan dalam wadah fasilitas pusat 

kebudayaan di Yogyakarta. 
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