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ABSTRAK 

 

Surakarta Contemporary Art Space adalah wadah kreatifitas dan galeri seni untuk 

memamerkan dan juga menjual karya-karya masa kini atau modern dari seniman lokal 

Kota Surakarta. Karya-karya yang dimaksud adalah seni visual yang berupa karya dua 

dimensi maupun tiga dimensi yang mampu menghasilkan pengalaman batin, inspirasi, 

imajinasi dan sebagainya bagi orang yang melihat atau menikmatinya. Kota Surakarta 

merupakan kota industri kreatif dan banyak memiliki seniman-seniman lokal khususnya 

untuk seni kontemporer. Dewasa ini masih sedikit terdapatnya galeri seni kontemporer di 

Kota Surakarta. Hadirnya Art Space dapat dijadikan sebagai suatu wadah kreatifitas untuk 

mempublikasikan karya-karya secara layak atau dipamerkan kepada khalayak luas 

sehingga pesan-pesan yang terkandung didalam karya-karya tersebut dapat tersampaikan 

kepada khalayak luas. Surakarta sendiri dipilih menjadi lokasi berdirinya Surakarta 

Contemporary Art Space karena, kepedulian masyarakat Surakarta terhadap seni dan 

industri kreatif serta perkembangannya yang pesat. Hal ini dapat dilihat dengan seringnya 

diselenggarakan kegiatan seni di Kota Surakarta yang bertujuan untuk meningkatkan 

kreatifitas dan kepedulian masyarakat Kota Surakarta terhadap seni dan industri 

kreatifnya. Keberadaan ruang seni, selain merupakan situs eksposisi karya seni yang 

memiliki akses ekonomi, dan dimensi simbolik, diharapkan bisa menjadi oase 

bertemunya berbagai perspektif untuk berdialog. 

 

Kata Kunci : Galeri, Seni, Kontemporer, Visual, Kreatifitas, dan Seniman 

ABSTRACT 

 

Surakarta Contemporary Art Space is a place of creativity and art galleries to exhibit and 

sell the works of contemporary or modern of local artists Surakarta. The works in 

question is a form of visual art works of two-dimensional and three-dimensional that is 

capable of producing an inner experience, inspiration, imagination and so for those who 

see or enjoy. Surakarta city is a city of creative industries and has many local artists, 

especially for contemporary art. Today was a little presence of contemporary art galleries 

in the city of Surakarta. The presence of Art Space can be used as a place of creativity to 

publish works properly or exhibited to a broad audience so that the messages contained in 

these works can be conveyed to a broad audience. Surakarta was chosen to be the location 

founding Contemporary Art Space as Surakarta, Surakarta public awareness of the arts 

and creative industries as well as rapid development. This can be seen by the frequent art 

events held in Surakarta which aims to raise public awareness of creativity and Surakarta 

towards art and creative industries. The existence of an art space, in addition to the 

exposition site works of art that have economic access, and symbolic dimension, is 

expected to be an oasis convergence of multiple perspectives for dialogue. 

 

Keywords : Gallery, Art, Contemporary, Visual, Creativity, and Artists 
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PENDAHULUAN 

Kota Surakarta merupakan kota 

industri kreatif dan banyak memiliki 

seniman-seniman lokal khususnya 

untuk seni kontemporer. Dewasa ini 

masih sedikit terdapatnya galeri seni 

kontemporer di Kota Surakarta. 

Hadirnya Art Space dapat dijadikan 

sebagai suatu wadah kreatifitas untuk 

mempublikasikan karya-karya secara 

layak atau dipamerkan kepada khalayak 

luas sehingga pesan-pesan yang 

terkandung didalam karya-karya 

tersebut dapat tersampaikan kepada 

khalayak luas.  

Galeri seni dalam studi ini 

merupakan Art Space, ada beberapa hal 

yang dapat mempengaruhi wujud 

pengaturan interior ruang yaitu, 

pembagian ruang menurut fungsinya, 

Pemilihan material, mendisplay karya, 

sistem sirkulasi, dan pencahayaan pada 

sebuah Art Space. Ini semua merupakan 

faktor yang penting dalam penumbuhan 

perhatian pengunjung serta memberikan 

rasa nyaman kepada pengunjung dalam 

proses pengapresiasian karya-karya. 

Dengan sistem display yang baik akan 

menunjang presentasi karya-karya 

tersebut. 

Surakarta sendiri dipilih 

menjadi lokasi berdirinya Surakarta 

Contemporary Art Space karena, 

kepedulian masyarakat Surakarta 

terhadap seni dan industri kreatif serta 

perkembangannya yang pesat. Hal ini 

dapat dilihat dengan seringnya 

diselenggarakan kegiatan seni di Kota 

Surakarta yang bertujuan untuk 

meningkatkan kreatifitas dan kepedulian 

masyarakat Kota Surakarta terhadap seni 

dan industri kreatifnya. Keberadaan 

ruang seni, selain merupakan situs 

eksposisi karya seni yang memiliki 

akses ekonomi, dan dimensi simbolik, 

diharapkan bisa menjadi oase 

bertemunya berbagai perspektif untuk 

berdialog. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka 

diperoleh perumusan masalah sebagai 

berikut :  

1. Bagaimana merancang wadah 

untuk pameran karya-karya 

serta kegiatan seni lainnya dari 

seniman-seniman lokal di Kota 

Surakarta dan juga seniman-

seniman internasional dengan 

menggunakan konsep arsitektur 

modern. 

 

Tujuan dari perencanaan dan 

perancangan ini adalah sebagai berikut : 

1. Merencanakan sebuah wadah 

kreatifitas untuk 

mempublikasikan karya-karya 

kontemporer dari seniman lokal 

di Kota Surakarta secara layak 

atau dipamerkan kepada 

khalayak luas sehingga pesan-

pesan yang terkandung di dalam 

karya-karya tersebut dapat 

tersampaikan kepada khalayak 

luas dan mengedukasi serta 

memberikan pemahaman 

tentang seni itu sendiri. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Art Space adalah organisasi galeri 

seni kontemporer yang non-profit. Non-

profit yang dimaksud adalah untuk 

mendukung suatu isu atau perihal di 

dalam menarik perhatian publik untuk 

suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa 

ada perhatian terhadap hal-hal yang 

bersifat mencari laba. Misi Art Space 

adalah untuk mengkatalisis kegiatan 

seni, menghubungkan seniman 

kontemporer, penonton, dan sumber 

daya dan untuk memperkaya 

pengalaman seni dan mengaktifkan 

ruang seni. Art Space menyajikan 

pameran galeri, instalasi luar ruangan, 

festival tahunan utama Open Studios, 

dan program pendidikan remaja. Art 

Space telah diakui untuk wadah artistik 

oleh National Endowment for the Arts, 
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LEF Foundation, Tremaine dan yayasan 

Warhol . Yang membedakan galeri seni 

dengan Art Space adalah penambahan 

pada kegiatan penunjang seperti 

workshop untuk pendidikan, Artshop 

untuk penjualan karya dari para seniman 

dan café and lounge untuk beristirahat 

sambil berdiskusi ringan (Wikipedia, 

2015). 

Pengertian Art Space (galeri seni) 

Galeri berasal dari bahasa latin 

(Galeria) yaitu ruang beratap dengan 

satu sisi terbuka. Di Indonesia Galeri 

sering diartikan sebagai ruang atau 

bangunan tersendiri yang digunakan 

untuk memamerkan karya seni, 

(Ensiklopedia Nasional Indonesia, 

2015). 

Menurut Pusat Bahasa 

Departemen Pendidikan Nasional 

(2003), Galeri seni adalah selasar atau 

tempat, dapat pula diartikan sebagai 

tempat yang memamerkan karya seni 

dua dan tiga dimensional karya seorang 

atau sekelompok seniman atau bisa juga 

didefinisikan sebagai ruangan atau 

gedung tempat untuk memamerkan 

benda atau karya seni. 

 Macam Art Space (galeri seni) 

Galeri seni dapat dibedakan 

berdasarkan: 

1. Tempat penyelenggaraan, dibedakan 

menjadi: 

 Traditional Art Gallery, galeri 

yang aktivitasnya 

diselenggarakan di selasar atau 

lorong panjang. 

 Modern Art Gallery, galeri 

dengan perencanaan ruang 

secara modern. 

2.  Sifat kepemilikan, dibedakan 

menjadi: 

 Private Art Gallery, galeri yang 

dimiliki oleh 

perseorangan/pribadiatau 

kelompok. 

 Public Art Gallery, galeri milik 

pemerintah dan terbuka untuk 

umum. 

 Kombinasi dari kedua galeri di 

atas. 

3.  Isi galeri seni, dibedakan menjadi: 

 Art Gallery of Primitif Art, 

galeri yang menyelenggarakan 

aktivitas dibidang seni primitif. 

 Art Gallery of Classical Art, 

galeri yang menyelenggarakan 

aktivitas di bidang seni klasik. 

 Art Gallery of Modern Art, 

galeri yang menyelenggarakan 

aktivitas    dibidang seni 

modern. 

 

4. Jenis pameran yang diadakan: 

 

 Pameran Tetap, pameran yang 

diadakan terus-menerus tanpa 

ada batasan waktu, hasil karya 

seni yang dipamerkan dapat 

tetap maupunbertambah 

jumlahnya. 

 Pameran Temporer, pameran 

yang diadakan dengan batas 

waktu tertentu. 

 Pameran Keliling, pameran 

yang berpindah-pindah dari satu 

tempat       ketempat yang lain. 

 

Fungsi Art Space (galeri seni) 

 

Perkembangan galeri dapat 

dilihat bahwa fungsi awalnya adalah 

memamerkan hasil-hasil seni agar dapat 

dikenal oleh masyarakat. Dengan 

demikian terlihat adanya usaha : 

 

 Sebagai tempat mengumpulkan 

karya seni, yaitu dengan 

melakukan penyimpanan karya 

seni pada ruang penyimpanan 
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yang pada akhirnya dapat 

dipamerkan kembali.  

 Sebagai tempat memamerkan 

hasil karya seni agar dikenal 

masyarakat, ini merupakan 

fungsi utama sebuah galeri, 

sehingga pada umumnya ruang 

yang digunakan sebagai tempat 

memamerkan karya seni 

memiliki bentuk-bentuk ruang 

yang menarik, baik dari segi 

pencahayaan yang membuat 

karya seni itu hidup.  

 Sebagai tempat memelihara 

hasil karya seni agar tidak rusak. 

Ruang yang digunakan untuk 

memelihara karya seni ini biasa 

disebut dengan ruang restorasi-

konservasi.  

 Sebagai tempat mengajak, 

mendorong, meningkatkan 

apresiasi masyarakat. Dimana 

pada umumnya karya-karya seni 

yang dipamerkan tersebut 

memiliki arti yang ingin 

disampaikan oleh seniman 

kepada masyarakat, sehingga 

dengan itu masyarakat dapat 

mengapresiasi karya-karya yang 

dipamerkan tersebut apakah 

berlebihan atau tidak. Ruang-

ruang yang digunakan sudah 

tentu merupakan ruang pameran 

itu sendiri dimana karya 

seniman dipamerkan untuk 

masyarakat.  

 Sebagai tempat transaksi jual 

beli untuk merangsang 

kelangsungan hidup seni 

(http://simaksejenak.wordpress.

com, diakses 20 Mei 2015). 

 

Jenis pameran, sifat materi, dan 

waktu pameran 

 

1. Jenis Pameran, dapat dibedakan: 

 Pameran Tunggal, hasil karya 

seni yang dipamerkan memiliki 

materi yang sama atau sejenis, 

baik dalam segi teknik maupun 

aliran seniman tersebut yang 

dihasilkan oleh satu seniman. 

 Pameran bersama, hasil karya 

seni yang dipamerkan memiliki 

materi yang berbeda antara 

seniman yang satu dengan 

lainnya, dihasilkan lebih dari 

satu seniman yang terdiri dari 

berbagai cabang seni rupa 

(dapat berbeda jenis materi, 

bentuk, teknis, serta jenis 

aliran). 

2.  Sifat materi, dapat dibedakan: 

 Hasil ciptaan langsung, hasil 

karya seni (dapat berupa patung, 

kerajinan, lukisan, dll) yang 

hanya diproduksi satu, tidak 

digandakan. 

 Hasil karya reproduksi, 

merupakan hasil karya 

reproduksi atau penggandaan 

dari karya- karya asli seniman 

tersebut, terutama seni lukis dan 

seni grafis. 

 

3.  Waktu pameran, dapat dibedakan: 

 Pameran jangka pendek, 

pameran yang waktu 

pelaksanaannya kurang dari satu 

minggu atau temporal. 

 Pameran jangka panjang, 

disebut juga pameran tetap 

karena waktu pelaksanaannya 

lebih dari satu minggu, dapat 

berlangsung selama berbulan-

bulan (Agrawal, O, P, 1977). 

Berikut adalah prinsip-prinsip 

perancangan pada ruang display: 

1.  Waktu pameran, dapat dibedakan: 

Desain ruang-lantai dan sirkulasi 

pengunjung Ruang menurut konsep 

teknis dibagi menjadi dua, yakni ruang 

luar dan ruang dalam, masing-masing 

ruang memiliki penanganan yang 
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khusus, terutama ruang dalam. Ruang 

pamer pada museum/galeri seni harus 

memiliki kondisi visual sekitar yang 

bersih dan tertata. Hal yang harus 

diperhatikan dalam penanganan ruang 

dalam adalah luas ruangan, dinding, 

plafon, lantai, kusen, langit-langit, pintu, 

dan jendela. Pada umumnya, tinggi 

minimum dinding display pada 

museum/galeri seni adalah 3,7 meter, 

untuk kefleksibelan bagi pameran seni, 

tinggi yang dibutuhkan hingga plafon 

adalah mencapai 6 meter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Materi karya: 

Materi karya yang dimaksud 

adalah sejumlah benda (karya seni) yang 

dipamerkan. Pemahaman akan materi 

karya menjadi sangat penting terkait 

pengetahuan penata ruang, terutama 

pengetahuan mengenai karya seni yang 

dipamerkan, pasalnya karya seni dapat 

berupa pemikiran ilmu, dokumentasi 

dan konsep warna, kemudian ruangan 

seperti apa yang akan digunakan atau 

ditata, maka dari itu penata ruang harus 

memperhatikan prinsip karya seni, 

seperti: 

 Bentuk (dimensi) 

 Jasa (seni murni atau seni 

terapan) 

 Fungsi (personal, sosial, fisikal) 

 Medium (alat, bahan, teknik) 

 Desain (komposisi) 

 Tema (pokok, isi) 

 Style (gaya) 

 Aliran 

 Ukuran karya 

 

Karakteristik seni kontemporer 

Seni kontemporer sebagai 

penggambaran seni yang bergerak sesuai 

situasi dan waktu yang sedang dilalui 

sesuai dengan kondisi yang sedang 

dilalui saat ini, dengan kata lain seni 

kontemporer adalah seni yang dinamis 

yang terus bergerak tanpa terikat oleh 

aturan-aturan. 

1.  Seni Lukis 

Seni lukis adalah salah satu 

cabang seni rupa, lukisan sebagai hasil 

karya seni lukis merupakan kegiatan 

pengalaman estetik dalam mengolah 

medium dua dimensi atau permukaan 

dari objek tiga dimensi untuk mendapat 

kesan tertentu. Pada awalnya seni lukis 

atau seni gambar merupakan karya 

ilustrasi untuk menerangkan atau 

memberi keterangan kepada orang lain. 

Gambar 2.3. Alur Sirkulasi Pengunjung 

Galeri 

Sumber: Ernst and Peter Neufert, Architects’ 

Data, Second Edition, 2002 

 

Gambar 2. Layout Denah Area Pameran 

Sumber: Ernst and Peter Neufert, Architects’ 

Data, Second Edition, 2002 

 

 

Gambar 3. Standar Alur Sirkulasi Ruang 

Pameran 

Sumber: Ernst and Peter Neufert, Architects’ 

Data, Second Edition, 2002 
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Unsur yang terdapat dalam lukisan 

antara lain garis, warna, tekstur, shape, 

dan sebagainya. Seni lukis kontemporer 

dalam pembuatan hasil karya banyak 

menggunakan metode yang non 

konvensional, media bahan atau 

peralatan yang digunakan dalam 

menghasilkan karya seni beragam dan 

bebas. 

 

 

 

 

 

2. Seni Grafis 

Seni grafis adalah cabang 

seni rupa yang proses pembuatan 

karyanya mengunakan teknik cetak, 

biasanya di atas kertas. Teknik cetak 

adalah proses menciptakan salinan 

karya yang sama dalam jumlah yang 

banyak, baik pencetakan yang 

berupa teknik manual maupun yang 

sudah digital. Metode dalam 

memamerkan atau 

mempresentasikan karya seni grafis 

hampir sama dengan metode 

presentasi karya seni lukis. 

  

 

 

 

3.  Seni Instalasi 

Berdasarkan etimologinya, kata 

instalasi memiliki arti pemasangan, seni 

intalasi adalah cabang seni rupa yang 

memasang, menyatukan, dan 

mengkonstruksi sejumlah benda yang 

dianggap merujuk pada suatu konteks 

yang memiliki makna tertentu. Konteks 

yang diangkat dalam konep seni 

instalasi seperti persoalan-persoalan 

sosial-politik dan hal yang bersifat 

kontemporer atau yang sedang hangat 

dibicarakan. Dalam konteks visual, seni 

instalasi merupakan penyajian karya 

seni visual tiga dimensional yang 

memperhatikan elemen-elemen ruang, 

waktu, suara, cahaya, gerak dan 

interaksi pengunjung pameran sebagai 

konsepsi akhir. 

 

 

 

 

Gambar 4. Seni Lukis Kontemporer 

Sumber: http://blogsuyono.com/wp-

content/uploads/2015/04/aliran-seni-lukis-

ekspresionisme.jpg, diakses 20 Mei 2015 

 

 

Gambar 6. Seni Instalasi Kontemporer 

Sumber: 
http://veiledveiled.blogspot.com/2011/06/me

nyesap-pameran-indonesia-eye.html, diakses 

20 Mei 2015 

 

 

Gambar 5. Seni Grafis Kontemporer 

Sumber: 
http://sammyslabbinck.tumblr.com/post/4347

9664858/the-great-escape-c-sammy-

slabbinck-2013, diakses 20 Mei 2015 
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Arsitektur kontemporer 

Definisi dari arsitektur kontemporer 

itu sendiri merupakan International 

Style yang menganut Form Follows 

Function. Bentukan platonic solid yang 

serba kotak, tak berdekorasi, 

pengulangan yang monoton, merupakan 

ciri arsitektur kontemporer. 

Arsitektur pada masa kini 

menyajikan konsep dan gaya kekinian 

atau  modern . Biasanya desain 

arsitektur lebih kompleks dan inovatif. 

Ada banyak cabang yang mencirikan 

modern yang  masuk ke dalam 

“kontemporer” (Wikipedia, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

TINJAUAN UMUM LOKASI 

Kota Surakarta yang juga sangat 

dikenal sebagai kota Solo, merupakan 

sebuah dataran rendah yang terletak di 

cekungan lereng pegunungan Lawu dan 

pegunungan Merapi dengan ketinggian 

sekitar 92 meter diatas permukaan air 

laut. Dengan Luas sekitar 44 km
2
, Kota 

Surakarta terletak diantara 110 45` 15″ - 

110 45` 35″ Bujur Timur dan 70` 36″ - 

70` 56″ Lintang Selatan. Kota Surakarta 

dibelah dan dialiri oleh 3 (tiga) buah 

Sungai besar yaitu sungai Bengawan 

Solo, Kali Jenes dan Kali Pepe. Sungai 

Bengawan Solo pada jaman dahulu 

sangat terkenal dengan keelokan 

panorama serta lalu lintas 

perdagangannya. 

Batas wilayah kota Surakarta 

sebelah utara adalah kabupaten 

Karanganyar dan kabupaten Boyolali. 

Batas wilayah sebelah timur adalah 

kabupaten Sukoharjo dan kabupaten 

Karangnyar, batas wilayah sebelah barat 

adalah kabupaten Sukoharjo dan 

kabupaten Karangnyar, sedang batas 

wilayah sebelah selatan adalah 

kabupaten Sukoharjo. Surakarta terbagi  

 

 

 

 

 

Rencana Tata Ruang Kota Surakarta 

Uraian berkenaan dengan sub 

pusat kota, fungsi dan cangkupan 

wilayah pelayanannya pada batas tahun 

2011-2031 dikemukakaan sebagai 

berikut : 

 PL kawasan I adalah Kelurahan 

Sriwedari, Kelurahan Sangkrah 

dan Kelurahan Baluwarti, 

dengan pelayanan pariwisata 

(budaya), perdagangan dan jasa, 

olah raga serta industry kreatif. 

 PL kawasan II adalah Kelurahan 

Sondakan, Kelurahan Jajar dan 

Gambar 7. Sainte Marie dela Tourette 

Sumber: http://divisare.com/projects/197436-

Couvent-Sainte-Marie-de-la-Tourette, 

diakses 23 Mei 2015 

 

 

Gambar 8. Peta Surakarta 

Sumber: 

https://infonusa.wordpress.com/2015/03/22/k

ota-surakarta/,  diakses 5 Juni 2015 
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Kelurahan Manahan, dengan 

pelayanan pariwisata, olah raga 

dan perdagangan/jasa, serta 

industry kreatif. 

 PL kawasan III adalah 

Kelurahan Banyuanyar, 

Kelurahan Sumber dan 

Kelurahan Kadipiro, dengan 

pelayanan permukiman, 

perdagangan dan jasa. 

 PL kawasan IV adalah 

Kelurahan Mojosongo dan 

Kelurahan Nusukan, dengan 

pelayanan permukiman, 

perdagangan dan jasa, industri 

kecil dan industry besar. 

 PL kawasan V adalah kelurahan 

Jebres, Kelurahan Pucangsawit 

dan Kelurahan Jagalan, dengan 

pelayanan pariwisata, 

pendidikan tinggi dan Industri 

kreatif. 

 PL kawasan VI adalah 

Kelurahan Gilingan, Kelurahan 

Setabelan, Kelurahan Kampung 

Baru dan Kelurahan 
Mangkubumen, dengan 

pelayanan pemerintahan, 

pariwisata budaya, 

perdagangan dan jasa. 
 

 

ANALISIS KONSEP 

PERENCANAAN DAN 

PERANCANGAN 

Sasaran Surakarta 

Contemporary art Space adalah semua 

kalangan masyarakat di Surakarta. 

Mulai dari kalangan seni dan non seni, 

dan apabila semua kalangan di Surakarta 

mau atau antusias mengunjungi 

Artspace, maka tidak menutup 

kemungkinan karya seni dapat lebih 

diapresiasi. 

Analisa Lokasi 

Area yang terletak di Jl. Slamet 

Riyadi, Sriwedari, Surakarta sebelah 

barat kantor Bank Mandiri Sriwedari, 

dengan kondisi eksisting site: 

 Termasuk area pusat pelayanan 

kota I dan II yang mengacu pada 

fungsi pariwisata budaya, 

perdagangan dan jasa, olahraga 

dan industry kreatif. 

 Luas Lahan 4000m2 

 Berada di pusat kota 

 Tanah milik perusahaan 

 Tanah tidak berkontur 

 

 

 

 

Batas-batas site 

Utara : Jl. Slamet Riyadi 

Timur : Bank Mandiri 

Selatan : Permukiman 

Barat : Rumah Walikota    

Surakarta 

 

 

 

Gambar 9.Site Alternatif I 

Sumber:http://google.co.id/maps/@-

7.5667739,110.809892,190m/data=1!1e3, 

diakses 26 Juni 2015 

 

 

Gambar 10. Kondisi Eksisting Site 

Sumber: Anlisa Penulis,2015 
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Total luasan Surakarta 

Contemporary Art Space adalah sebagai 

berikut : 

luas lantai dasar yang dapat 

dibangun adalah 2400m2 sedangkan 

total luas lantai 4000m2 dengan 

demikian site dapat mewadahi 

kebutuhan ruang yang diperlukan 

4000/2100 = 1,9 

= 2 lantai (Ruang   

Pameran) 

Analisa dan konsep pencapaian 

 Merespon dari site lokasi, ME 

disebelah barat dan SE berada 

disebelah timur. 

 

 
 

 

 

Analisa dan konsep orientasi 

 Secara garis besar, orientasi 

bangunan diarahkan ke Jl. 

Slamet Riyadi sebagai jalan 

utama kota. 

 Orientasi bangunan terhadap 

sinar matahari yaitu dengan 

menghadapkan ke arah utara 

dan selatan untuk menghindari 

intensitas sinar matahari yang 

berlebihan dari arah timur dan 

barat. 

 
 

 

 

Analisa dan konsep kebisingan 

 Penggunaan pagar pembatas dan 

vegetasi yang berdaun lebat, 

berfungsi mereduksi bangunan. 

 Masalah kebisingan juga dapat 

diatasi dengan sistem zoning, 

fasilitas yang tidak 

membutuhkan keterangan yang 

serta fasilitas penunjang 

diletakkan berdekatan dengan 

zona bising sehingga dapat 

berfungsi sebagai barier 

terhadap fasilitas yang 

membutuhkan privasi tinggi. 

 

Analisa dan konsep iklim 

 Penggunaan sun shading 

sebagai pereduksi sinar matahari 

yang masuk ke dalam bangunan. 

 Penggunaan overhang pada 

bangunan dengan tujuan 

mengurangi tampias air hujan, 

selokan berfungsi mengalirkan 

air hujan ke riolkota. 

 Penggunaan vegetasi sebagai 

upaya membelokkan arah angin 

Gambar 12. Konsep Orientasi Bangunan 

Sumber: Anlisa Penulis,2015 

 

 

Gambar 11. Konsep Sirkulasi 

Sumber: Anlisa Penulis,2015 

 

 

Gambar 13. Konsep Pengurangan Kebisingan 

Sumber: Anlisa Penulis,2015 
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dengan tujuan mengurangi 

beban angin pada bangunan dan 

juga sebagai upaya memberikan 

kenyamanan. 

 

 

 

 

Analisa dan konsep zonifikasi 

 Pemisahan antara zona publik, 

semi publik, privat kedalam 

bentuk penzoningan vertical dan 

horizontal. 

 Zona publik diletakkan disite 

bagian luar dekat jalan raya dan 

pintu masuk, karena zona publik 

merupakan zona yang 

berhubungan dengan orang 

banyak sehingga harus mudah 

dicapai. 

 Zona semi publik diletakkan 

disite bagian dalam, karena zona 

ini tidak berhubungan langsung 

dengan zona publik. 

 Zona privat merupakan zona 

yang digunakan untuk fungsi 

kegiatan penunjang. 

 
 

 

Pendekatan bentuk massa bangunan 

Transformasi aditif 

(penambahan) suatu bentuk dapat 

ditransformasikan dengan penambahan 

elemen-elemen pada volumenya. Sifat 

dari proses aditif ini serta jumlah dan 

ukuran relatif elemen-elemen yang 

ditempelkan akan menentukan apakah 

identitas bentuk awalnya dirubah atau 

dipertahankan. 

 

 

 

 

 

 

 

Analisa dan konsep arsitektur 

kontemporer 

Konsep perencanaan bentuk 

bangunan ini menyatukan antara 

aktifitas di kota modern dengan 

bangunan arsitekturnya yaitu dengan 

menerapkan prinsip-prinsip arsitektur 

kontemporer di dalamnya baik untuk 

konsep eksterior maupun interior. 

 Desain eksterior berkiblat pada 

gaya arsitektur modern 

(Contemporary Architecture) 

yang menekankan garis vertikal 

dan horizontal pada tampilan 

bangunannya.  

Gambar 14. Konsep Pengurangan Sinar 

Matahari Langsung 

Sumber: Anlisa Penulis,2015 

 

 

Gambar 15. Konsep Penzoningan 

Sumber: Anlisa Penulis,2015 

 

 

Gambar 16.Transformasi Aditif 

Sumber: Analisa Penulis, 2015 

 

 

Gambar 17.  Kontak muka-kemuka 

Sumber: Analisa Penulis, 2015 
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 Menggunakan warna yang 

sesuai dengan konsep arsitektur 

modern seperti warna putih.  

 Desain cenderung minimalis 

dan mengabaikan ornamen pada 

tampilan bangunan.  

 Menggunakan kayu dan beton 

sebagai konsep tampilan utama 

dari eksterior. 

 

 

 

 

 

 

 

Analisa dan konsep lansekap 

Terdapat promenade (area 

berjalan santai) disamping bangunan 

yang dibatasi oleh barisan pepohonan 

atau tumbuhan yang teduh agar 

pengunjung merasa nyaman saat 

berjalan disekitar bangunan. 

 

 

 

 

 

 

Analisa dan konsep pencahayaan 

Sinar matahari langsung 

membawa serta panas, maka cahaya 

alami yang dimanfaatkan untuk 

pencahayaan ruangan adalah cahaya 

bola langit.Sinar matahari langsung 

hanya diperkenankan masuk ke dalam 

ruangan untuk keperluan tertentu atau 

bila hendak digunakan untuk mencapai 

efek tertentu 

 

 

 

Untuk pencahayaan khusus atau 

object lighting pada Art Space ditujukan 

pada objek-objek khusus seperti karya 

yang sedang dipamerkan, dan elemen 

estetis. Pencahayaan ini dapat bervariasi, 

tergantung dari kebutuhan dan efek 

pencahayaan yang diinginkan sehingga 

sesuai dengan kebutuhan. 

 

Gambar 18.  Sketsa Eksterior Surakarta 

Contemporary Art Space 

Sumber:Analisa Penulis, 2015 

 

 

Gambar 19.  Sketsa Interior Surakarta 

Contemporary Art Space 

Sumber:Analisa Penulis, 2015 

 

 

Gambar 20.  Peneduh pada Promenade 

Sumber: Analisa Penulis, 2015 

 

 

Gambar 21.Promenade di Blau Project Art 

Space 

Sumber:http://www.archdaily.com/561678/bl

au-projects-gallery-arkiz, diakses 6 Juli 2015 

 

 

Gambar 22.  Pohon sebagai Barrier 

Sumber: Analisa Penulis, 2015 
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material bangunan
wood panel beton kaca tempered

Analisa dan konsep penghawaan 

Penghawaan alami adalah 

pergantian udara secara alami (tidak 

melibatkan peralatan mekanis, seperti 

mesin penyejuk udara yang dikenal 

sebagai air conditioner atau 

AC).Penghawaan alami menawarkan 

ventilasi udara yang sehat, nyaman, 

tanpa memerlukan energi tambahan. 

Untuk merancang penghawaan alami 

perlu dipikirkan untuk tersedianya udara 

luar yang sehat (bebas dari debu, bau, 

dan polutan lain yang mengganggu), 

suhu udara luar tidak terlalu tinggi 

(maksimal 28ºC), tidak banyak 

bangunan di sekitar yang akan 

menghalangi aliran udara horizontal 

(sehingga angin dapat berhembus 

lancar), dan lingkungan tidak bising. 

Analisa dan konsep teknik display 

Di dalam konsep tersebut ingin 

ditekankan bentuk bentuk ruang yang 

dinamis namun berkesan bersih dari 

ornamen serta dapat menghasilkan ruang 

yang mencirikan citra kontemporer. 

Bentuk-bentuk ruang yang bebas dari 

ornament ini ditujukan agar ruangan 

tidak mendominasi bentuk karya koleksi 

yang dipamerkan. Ciri kontemporer itu 

sendiri diangkat dalam ruang dengan 

menggunakan penggabungan bentuk-

bentuk geometris yang diharapkan dapat 

menampilkan karakter ruang yang 

fleksibel. 

 

 

 

DESAIN AKHIR 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 23. Bentuk sketsel Geometris di 

dalam Ruang 

Sumber: http://www.e-

flux.com/announcements/new-floor-for-

contemporary-art/?, diakses 23 Juli 2015 
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