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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Pengertian judul 

Untuk lebih memahami pengertian dari judul Surakarta Contemporary Art 

Space perlu diuraikan satu persatu terlebih dahulu pengertian dari masing-

masing kata penyusunnya, sebagai berikut : 

Surakarta           :Wilayah otonom dengan status kota di bawah provinsi Jawa 

Tengah, Indonesia dengan penduduk 503.421 jiwa (2010) 

dan kepadatan 13.636/km
2
. Kota dengan luas 44 km

2
, ini 

berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten 

Boyolali di sebelah utara, Kabupaten Karanganyar dan 

Kabupaten Sukoharjo di sebelah timur dan barat, dan 

Kabupaten Sukoharjo di sebelah selatan. Sisi timur kota ini 

dilewati sungai yang terabadikan dalam salah satu lagu 

keroncong, Bengawan Solo. Bersama dengan Yogyakarta, 

Solo merupakan pewaris Kerajaan Mataram yang dipecah 

melalui Perjanjian Giyanti, pada tahun 1755 (Wikipedia, 

2015). 

Contemporary     : Kontemporer; masa kini, sewaktu, sejaman, waktu yang 

sama dengan pengamat saat ini (KBBI, 2015). 

Art                       :Seni adalah aneka keahlian yang didapatkan dari 

pengalaman yang memungkinkan seseorang memiliki 

kecakapan membuat, menyusun dan merencanakan sesuatu 

secara sistematis dan tujuan mengungkapkan makna 

kejiwaan dan untuk mencapai hasil-hasil yang 

menyenangkan sesuai dengan prinsip-prinsip estetis, baik 

secara intuitif maupun kognitif (Soedarso SP, 1988). 

Space                  : Ruang adalah yang berbatas atau terlingkung oleh bidang. 

Ruang secara konstan melingkupi keberadaan kita. Sebuah 

bidang yang mendapat perluasan dengan perbedaan arah 

http://www.google.co.id/search?q=contemporary&oe=utf-8&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a&gws_rd=cr&hl=id&sa=X&as_q=&nfpr=&spell=1&ved=0CA8QvwVqFQoTCIGbk9OAjcYCFRU0vAodcFMAog
http://id.wikipedia.org/wiki/Kota
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Karanganyar
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Boyolali
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Boyolali
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Karanganyar
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sukoharjo
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sukoharjo
http://id.wikipedia.org/wiki/Keroncong
http://id.wikipedia.org/wiki/Bengawan_Solo_%28lagu%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Kerajaan_Mataram
http://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_Giyanti
http://id.wikipedia.org/wiki/1755
http://www.google.co.id/search?q=contemporary&oe=utf-8&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a&gws_rd=cr&hl=id&sa=X&as_q=&nfpr=&spell=1&ved=0CA8QvwVqFQoTCIGbk9OAjcYCFRU0vAodcFMAog
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asalnya pun dapat dikatakan sebagai ruang (Francis D.K 

Ching, 2000). 

Jadi pengertian dari judul 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. Surakarta 

Contemporary Art Space ini dirancang dengan memasukkan konsep arsitektur 

kontemporer. 

 

1.2.Latar Belakang 

Seni rupa adalah cabang seni yang membentuk karya seni dengan media 

yang bisa ditangkap mata dan dirasakan dengan rabaan. Kesan ini diciptakan 

dengan mengolah konsep titik, garis, bidang, bentuk, volume, warna, tekstur, 

dan pencahayaan dengan acuan estetika. Seni rupa dilihat dari segi fungsinya 

dibedakan antara seni rupa murni dan seni rupa terapan, proses penciptaan 

seni rupa murni lebih menitik beratkan pada ekspresi jiwa semata misalnya 

lukisan, sedangkan seni rupa terapan proses pembuatannya memiliki tujuan 

dan fungsi tertentu misalnya seni kriya. Sedangkan, jika ditinjau dari segi 

wujud dan bentuknya, seni rupa terbagi dua yaitu,seni rupa dua dimensi yang 

hanya memiliki panjang dan lebar saja dan seni rupa tiga dimensi yang 

memiliki panjang lebar serta ruang (Wikipedia,2015) 

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. 

http://www.google.co.id/search?q=contemporary&oe=utf-8&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a&gws_rd=cr&hl=id&sa=X&as_q=&nfpr=&spell=1&ved=0CA8QvwVqFQoTCIGbk9OAjcYCFRU0vAodcFMAog
http://www.google.co.id/search?q=contemporary&oe=utf-8&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a&gws_rd=cr&hl=id&sa=X&as_q=&nfpr=&spell=1&ved=0CA8QvwVqFQoTCIGbk9OAjcYCFRU0vAodcFMAog
http://id.wikipedia.org/wiki/Titik
http://id.wikipedia.org/wiki/Garis
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bidang&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Bentuk
http://id.wikipedia.org/wiki/Volume
http://id.wikipedia.org/wiki/Warna
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tekstur&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pencahayaan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Estetika
http://id.wikipedia.org/wiki/Seni_rupa_murni
http://id.wikipedia.org/wiki/Seni_rupa_terapan
http://id.wikipedia.org/wiki/Lukisan
http://id.wikipedia.org/wiki/Kriya
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Seni_rupa_2_dimensi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Seni_rupa_3_dimensi&action=edit&redlink=1
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2.Pameran Karya di Ruang Atas Art 

Space 

Sumber: Dokumentasi Penulis,2015 

 

Gambar 1.1. Artist Talk di Ruang Atas Art Space 

Sumber: Dokumentasi Penulis,2015 
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1.3.Rumusan Permasalahan 

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. 

 

1.4.Tujuan dan Sasaran Pembahasan  

1.4.1. Tujuan 

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. 

1.4.2. Sasaran pembahasan 

a. Merancang wadah kreatifitas untuk mempublikasikan karya-karya 

kepada khalayak luas. Dengan menggunakan konsep arsitektur 

modern yang meliputi beberapa hal yaitu, pembagian ruang menurut 

fungsinya, Pemilihan material, mendisplay karya, sistem sirkulasi, dan 

pencahayaan pada sebuah Art Space. 

b. Merencanakan konsep tampilan bangunan dengan menggunakan 

konsep arsitektur modern. Mengingat pada zaman sekarang seni 

modern sudah maju dan berkembang secara pesat di Kota Surakarta. 

 

1.5. Gagasan Perencanaan Sementara 

Surakarta Contemporary Art Space yaitu wadah kreatifitas untuk 

mempublikasikan karya-karya seni kontemporer kepada khalayak luas serta 

untuk menampung kegiatan-kegiatan seni di Kota Surakarta . Dengan 

menggunakan pendekatan konsep arsitektur modern. Dengan mengedepankan 

kenyamanan pengunjung pada saat menikmati dan mengapresiasi karya seni 

dari seniman lokal Surakarta. Tidak hanya digunakan sebagai wadah 

kreatifitas ,tetapi didalamnya juga terdapat fasilitas pendukung seperti Art 

http://www.google.co.id/search?q=contemporary&oe=utf-8&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a&gws_rd=cr&hl=id&sa=X&as_q=&nfpr=&spell=1&ved=0CA8QvwVqFQoTCIGbk9OAjcYCFRU0vAodcFMAog
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shop, Café and Lounge. Hal ini agar dapat memberikan fasilitas yang lebih 

nyaman bagi para pengunjung atau pengunjung yang datang ke Surakarta Art 

Space. 

Penerapan bangunan Surakarta Contemporary Art Space yang 

berkonsep arsitektur kontemporer diharapkan bisa menyatukan karya seni 

modern yang sekarang ini sedang berkembang di Kota Surakarta, sehingga 

akan menjadi kesan bagi pengunjung yang datang ke Surakarta Contemporary 

Art Space. 

1.6.Batasan dan Lingkup Pembahasan 

1.6.1. Batasan  

a. Pembahasan ditekankan langsung kepada faktor-faktor permasalahan 

dan persoalan yang terjadi, dengan harapan hasil sesuai faktor penentu 

pada perencanaan dan perancangan fisik bangunan. 

b. Pembahasan mengacu pada lingkup pemikiran dan teori tentang ilmu 

arsitektur, diluar pembahasan hanya sebagai batasan bagi bahasan 

pendukung. 

1.6.2. Lingkup pembahasan 

Pembahasan tentang konsep Art Space kontemporer akan 

diaplikasikan pada perencanaan dan perancangan tata ruang, pola 

hubungan ruang, dan fungsi ruang. Sedangkan perencanaan dan 

perancangan gaya bangunan, lansekap dan interior menggunakan 

konsep arsitektur kontemporer. 

 

1.7. Metode Pembahasan 

1.7.1.   Pengumpulan data       

Dilakukan dengan cara mencari data-data yang dibutuhkan sebagai 

bahan untuk penulisan laporan, yaitu: 

a. Metode observasi 

Yaitu melakukan studi lapangan melalui pengamatan langsung 

untuk mengetahui kondisi fisik lokasi secara nyata, tata eksisting dan 

http://www.google.co.id/search?q=contemporary&oe=utf-8&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a&gws_rd=cr&hl=id&sa=X&as_q=&nfpr=&spell=1&ved=0CA8QvwVqFQoTCIGbk9OAjcYCFRU0vAodcFMAog
http://www.google.co.id/search?q=contemporary&oe=utf-8&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a&gws_rd=cr&hl=id&sa=X&as_q=&nfpr=&spell=1&ved=0CA8QvwVqFQoTCIGbk9OAjcYCFRU0vAodcFMAog
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untuk mengetahui sarana dan prasarana yang tersedia serta faktor 

fasilitas penunjang yang ada di tempat tersebut. 

b. Metode studi literatur 

Yaitu metode yang dilakukan dengan cara mempelajari, 

memahami, dan mencari literatur serta data-data dari berbagai sumber. 

Seperti, data sekunder dari berbagai buku, dan materi perkuliahan 

untuk memperkuat teori-teori pendukung analisa dan konsep yang 

dibuat. Studi literatur juga dapat dilakukan dengan bantuan media 

cetak, media elektronik, dan studi komparatif yaitu merupakan studi 

perbandingan terhadap bangunan atau tempat yang sudah ada jika 

sekiranya berhubungan. 

1.7.2. Analisa data  

 Merupakan pengolahan data untuk mengetahui permasalahan yang 

timbul dan mengidentifikasi apa saja yang menjadi penyebabnya untuk 

kemudian mencari pemecahan masalah atau solusinya. 

1.7.3. Metode sintesa 

 Merupakan hasil analisa pemecahan masalah, yang diklasifikasikan 

dan selanjutnya diambil kesimpulan sebagai hasil pengamatan, sehingga 

dapat menjadi pertimbangan dan rekomendasi pada perencanaan dan 

perancangan berikutnya. 

 

1.8. Sistematika Pembahasan 

 Sistematika penulisan Laporan DP3A ini dibagi menjadi beberapa 

BAB, yaitu sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Menguraikan penjelasan mengenai latar belakang, 

permasalahan, tujuan, dan sasaran, gagasan perencanaan, 

lingkup pembahasan, metode pembahasan, dan sistematika 

penulisan suatu permasalahan yang diambil dari penyusunan dan 

perencanaan Surakarta Contemporary Art Space untuk 

http://www.google.co.id/search?q=contemporary&oe=utf-8&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a&gws_rd=cr&hl=id&sa=X&as_q=&nfpr=&spell=1&ved=0CA8QvwVqFQoTCIGbk9OAjcYCFRU0vAodcFMAog
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mewujudkan tujuan yang akan dicapai dalam sasaran dengan 

penggunaan metode-metode tertentu. 

 

BAB I : TINJAUAN PUSTAKA 

Berisikan teori-teori yang berkaitan dengan literatur tentang 

Surakarta Contemporary Art Space, permasalahan dan dasar-

dasar sumber data yang digunakan dalam penelitian. 

BAB III   : TINJAUAN LOKASI 

Berisikan deskripsi umum mengenai lokasi obyek yang 

akan dijadikan sebagai tempat untuk perencanaan dan 

perancangan bangunan serta data lain yang mendukung 

keberadaan letak lokasi tersebut yang didapat dari hasil 

observasi langsung dan studi literatur. 

BAB IV:aaANALISIS KONSEP PERENCANAAN DAN 

aaaaaaaaaaaaPERANCANGAN 

Berisikan tentang analisa dan konsep dasar perencanaan dan 

perancangan dari Surakarta Contemporary Art Space, yaitu site, 

ruang-ruang, pola hubungan ruang, tampilan bangunan, struktur 

bangunan, interior ruang, dan utilitas. 

 

 

 

 

 

http://www.google.co.id/search?q=contemporary&oe=utf-8&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a&gws_rd=cr&hl=id&sa=X&as_q=&nfpr=&spell=1&ved=0CA8QvwVqFQoTCIGbk9OAjcYCFRU0vAodcFMAog
http://www.google.co.id/search?q=contemporary&oe=utf-8&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a&gws_rd=cr&hl=id&sa=X&as_q=&nfpr=&spell=1&ved=0CA8QvwVqFQoTCIGbk9OAjcYCFRU0vAodcFMAog

