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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Deskripsi 

       Dalam memahami pengertian dari judul Pusat Seni Rupa Surakarta dengan 

pendekatan Sustainable architecture perlu diuraikan satu persatu terlebih dahulu 

pengertian dari masing- masing kata penyusunnya, antara lain sebagai berikut : 

Pusat                     :    Tempat  lokasi  dimana memiliki titik tengah yang menjadi  

acuan 

dan fokus dalam sebuah kegiatan maupun aktivitas. Secara 

umum dapat diartikan sebagai suatu pemusatan kegiatan 

dimana di dalamnya terdapat pengertian hal yang dominan 

terhadap hal di sekitarnya yang memiliki potensi dari macam-

macam pola yang sejenis (KBBI, 2016). 

Seni Rupa         :   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. (Wikipedia, 2015) 

Surakarta          :    Wilayah otonom   dengan status  kota   di  bawah  provinsi   

Jawa  

Tengah, Indonesia dengan penduduk 503.421 jiwa (2010) dan 

kepadatan 13.636/km2. Kota Surakarta dijuluki sebagai salah 

satu kota kreatif dimana seni dan budayanya mengalami 

perkembangan dan kemajuan yang sangat baik. Surakarta 

memiliki berbagai event seni budaya, wisata sejarah, kampung 

industri kreatif, kuliner yang unik dan khas, bangunan 

herittage dan sejarahnya, serta seni budaya yang menarik 

untuk diketahui sehingga tak heran kota ini dikenal juga 

sebagai kota seni budaya. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kota
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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Pendekatan         :   Proses atau  cara  yang  dilakukan    dalam  metode tertentu 

untuk 

mencapai atau mengetahui inti dari suatu masalah (Wikipedia, 

2015). 

Sustainable           :  Secara umum berasal dari Sustainable (berkelanjutan) dan 

Archi- 

Architecture      teccture (arsitektur) sehingga mempunyai arti arsitektur yang 

berkelanjutan. Pengertian sustainbale architecture adalah 

sebuah konsep dalam bidang arsitektur yang mendukung 

adanya sistem keberlanjutan dimana dalam proses 

perencanaan, perancangan, hingga pelaksanaan dan penerapan 

tetap mempertahankan potensi dan sumber daya alam agar 

bertahan lebih lama serta tidak merusak ekosistem dan 

eksploitasi berlebihan dalam pemanfaatan sumber daya alam 

yang ada (Guyer, 2009). 

       Jadi  pengertian  dari  judul  Pusat Seni Rupa Surakarta dengan pendekatan 

Sustainable architecture  adalah wadah dan tempat para seniman dapat 

mempublikasikan karya-karya seni rupa mereka secara layak dan dapat 

tersampaikan kepada masyarakat luas serta mampu memenuhi segala aktivitas dan 

kegiatan yang diperlukan untuk mengembangkan seni rupa di Indonesia menjadi 

lebih baik.  

1.2 Latar Belakang  

1.2.1 Latar belakang umum 

       Seni rupa adalah cabang seni yang membentuk karya dengan media yang 

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

mengolah rasa dan konsep berupa titik, garis, bidang, bentuk, volume, warna, 

tekstur, dan pencahayaan dengan acuan estetika. Berdasarkan fungsinya seni 

rupa terbagi  menjadi seni rupa murni dan seni rupa terapan. Proses penciptaan 

seni rupa murni lebih menitik beratkan pada ekspresi jiwa semata tanpa adanya 

fungsi yang diterapkan pada karya seni tersebut misalnya lukisan, patung dan 

fotografi, sedangkan seni rupa terapan seni yang diciptakan dengan memiliki 
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tujuan dan fungsi tertentu misalnya seni kriya. Ditinjau dari segi wujud dan 

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

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

memiliki panjang, lebar dan volume ruang yang mengisi pada bentuk karya 

tersebut (Wikipedia, 2015). 

Di Indonesia, seni rupa mengalami perkembangan dan kemajuan yang 

sangat baik dengan ditandai beberapa aliran seni dan seniman-seniman ternama 

bermunculan yang menghasilkan karya terkenal hingga mancanegara. 

Perkembangan tersebut menuntut adanya fasilitas dan sarana parasarana yang 

menunjang  serta mendukung proses kegiatan dan peningkatan kualitas seni 

rupa di Indonesia, seperti fasilitas pengembangan dan edukasi, sarana publikasi 

karya dan fasilitas yang mendukung kegiatan sosialasi sehingga mendorong 

minat masyarakat terhadap perkembangan dalam bidang seni rupa. 

Pusat Seni Rupa merupakan salah satu wadah yang mampu menampung 

segala aktivitas dan kebutuhan seni rupa dan sebagai tempat kreativitas 

seniman. Namun pusat seni rupa di Indonesia masih sangat sedikit dan hanya 

tersedia dibeberapa kota seperti Pusat Seni Bali dan Jakarta. Hal tersebut sangat 

disayangkan karena masih banyak kota-kota di Indonesia yang sebenarnya 

memiliki potensi yang besar untuk menjadi pusat seni nasional. Salah satu kota 

yang saat ini memiliki banyak aktivitas dan perkembangan dalam bidang seni 

adalah Surakarta. 

Kota Surakarta terletak antara 110° 45’ 15”dan 110°45’ 35” Bujur Timur 

dan antara 7°36’ dan 7°56’ Lintang Selatan. Kota Surakarta merupakan salah 

satu kota besar di Jawa Tengah yang menunjang kota-kota lainnya seperti 

Semarang maupun Yogyakarta.  

Wilayah Kota Surakarta atau lebih dikenal dengan “Kota Solo” merupakan 

dataran rendah dengan ketinggian ± 92 m dari permukaan laut. Kota Solo 

berbatasan di sebelah utara dengan Kabupaten Boyolali, sebelah timur dengan 

Kabupaten Karanganyar, sebelah selatan dengan Kabupaten Sukoharjo dan di 

sebelah Barat dengan Kabupaten Sukoharjo. Luas wilayah Kota Surakarta 
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mencapai 44,04 km² yang terbagi dalam 5 kecamatan, yaitu : Kecamatan 

Laweyan, Serengan, Pasar kliwon, Jebres dan Banjarsari. Sebagian besar lahan 

dipakai sebagai tempat pemukiman sebesar 65%, Sedangkan untuk kegiatan 

ekonomi juga memakan tempat yang cukup besar juga yaitu berkisar antara 

16,5% dari luas lahan yang ada.  

 

 

 

Luas wilayah Kota Surakarta mencapai 44,04 km² yang terbagi dalam 5 

kecamatan, yaitu : Kecamatan Laweyan, Serengan, Pasar kliwon, Jebres dan 

Banjarsari. Sebagian besar lahan dipakai sebagai tempat pemukiman sebesar 

65%, Sedangkan untuk kegiatan ekonomi juga memakan tempat yang cukup 

besar juga yaitu berkisar antara 16,5% dari luas lahan yang ada. 

(http:\\surakartakota.bps.go.id) 

Kota Surakarta merupakan kota industri kreatif dimana potensi seni dan 

budaya yang ada semakin berkembang dan maju dengan pesat. Hasil penelitian 

Kantor Bank Indonesia (KBI) Solo bersama Pusat Studi Penelitian dan 

Pengembangan Manajemen dan Bisnis (PPMB) Universitas Muhammadiyah 

Surakarta (UMS) tahun 2010 mengungkapkan, Solo memiliki potensi untuk 

menjadikannya sebagai kota kreatif dalam 3 subsektor, yakni seni rupa, fesyen, 

dan seni pertunjukan. Perkembangan seni terutama dibidang seni rupa ditandai 

Gambar 1.1 Peta Surakarta 

Sumber : Surakarta merdeka, 2016 
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dengan bermunculannya beragam jenis konsep dan aliran, seperti seni rupa 

tradisional, seni rupa kontemporer dan seni rupa modern. Selain itu 

perkembangan seni rupa di Surakarta juga dapat diketahui dengan banyaknya 

potensi seniman, kelompok / organisasi seni, dan institusi kesenian baik formal 

(ISI, Seni Rupa UNS, SMK1) maupun informal (komunitas KOLCAI, 

Indonesia Sketcher Sala, dan komunitas lainnya) serta karya seni rupa yang 

dihasilkan seperti batik, lukisan, ukiran dan kerajinan yang telah diakui hingga 

mancanegara. Data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Solo 

menyebutkan, pada Oktober 2010, nilai ekspor mebel dari Solo mencapai 

528.115 dollar Amerika Serikat (AS), sedangkan batik mencapai 911.991 dollar 

AS. Hasil karya seni tersebut seringkali  dipamerkan dan diselenggarakan di 

Kota Surakarta berupa event, workshop dan seminar yang bertujuan  untuk  

meningkatkan kreatifitas dan  kepedulian  masyarakat  Kota Surakarta terhadap 

seni dan industri kreatifnya.  

Namun  ketersediaan wadah atau ruang untuk mengembangkan dan 

mengadakan aktivitas tersebut di Surakarta masih terbatas dan jumlahnya 

sangat sedikit. Taman Budaya Jawa Tengah, Taman Sriwedari dan Balai 

Soedjatmoko merupakan usaha pemerintah dalam memberikan fasilitas dan 

prasarana bagi seniman untuk mengeksplore hasil karya seninya, baik 

dipamerkan maupun di edukasikan kepada masyarakat, akan tetapi wadah 

tersebut masih dirasa kurang akibat kegiatan yang diselenggarakan hanya bisa 

dilakukan dalam periode tertentu dan tidak bersifat rutin serta tidak mengalami 

perubahan dan inovasi yang menarik sehingga partisipasi masyarakat untuk 

mengembangkan dan ikut andil dalam dunia kesenian masih minim.  

Selain itu munculnya problema antara seniman muda dan seniman tua yang 

tidak dapat bekerjasama dan saling mendukung dalam bidang kesenian akibat 

perbedaan ideologi dan gagasan diantara keduanya juga  menimbulkan 

kesenjangan dan upaya peningkatan kesenian di Surakarta menjadi terhambat. 

Hadirnya Pusat Seni Rupa Surakarta dapat dijadikan suatu wadah kreatifitas 

bagi para seniman dari seluruh kalangan untuk mempublikasikan karya-karya 

mereka secara layak dan dapat tersampaikan kepada masyarakat luas, sebagai 
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tempat yang dapat mewadahi aktivitas baik dari kesenian dikalangan muda 

maupun tua serta menjadi tempat kolabaroasi seni yang baik diantara keduanya, 

dan mampu memenuhi segala aktivitas yang diperlukan untuk mengembangkan 

seni rupa di Indonesia menjadi lebih baik.  

1.2.2 Pengembangan kawasan industri kreatif dan budaya di Solo  

       Kota Surakarta atau yang lebih dikenal dengan Kota Solo merupakan kota 

budaya yang dikenal hingga skala internasional. Berbagai event budaya telah 

digelar di Kota ini dengan keberhasilannya dalam mengundang decak kagum 

dan perhatian baik dari masyarakat Surakarta itu sendiri hingga masyrakat dari 

luar kota dan mancanegara. Hal itu dikarenakan event – event tersebut sebagian 

besar berskala internasional, maka tak heran jika banyak wisatawa mancanegara 

yang menyempatkan diri menyakiskan event tersebut.  

       Salah satu event budaya bertaraf internasional yaitu Solo International 

Ethnic Music (SIEM) menjadi bahan perbincangan di media publik khususnya 

masyarakat Solo dan sekitarnya. Hal yang menjadi bahan utama permasalahan 

tersebut adalah pada tempat penyelenggaraannya. Sangat ironis mengingat Kota 

Solo adalah Kota Budaya tetapi masih sulit untuk mendapatkan wadah yang 

dapat menyelenggarakan event budaya tersebut. Selain itu, permasalahan yang 

sama juga tampak pada penyelenggaraan event budaya Solo Batik Carnival 

yang di stadion Sriwedari dirasa tidak tepat karena lokasi tersebut merupakan 

tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan olahraga sehingga kurang 

representatif untuk menggelar event budaya. Untuk itu, perlu pemerintah 

dituntut untuk mampu menyediaakan dan merencanakan suatu kawasan budaya 

Surakarta yang dapat mendukung keberadaan event – event budaya di kota 

Surakarta sehingga dapat menguatkan identitas Kota Solo sebagai Kota Budaya. 

       Di Surakarta terdapat beberapa lokasi yang sebenarnya dapat dijadikan 

pengembangan kawasan budaya, seperti di Kecamatan Laweyan, Banjarsari dan 

Jebres. Hal itu juga berkaitan dengan rencana pemerintah untuk menjadikan 

kota Surakarta ini sebagai kota yang berwawasan budaya dan pusat industri 

kreatif yang ada di Jawa Tengah.  
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       Terdapat beberapa alasan lainnya yang mendukung akan perlunya 

pengembangan kawasan budaya dan industri kreatif di Surakarta ini , yaitu : 

1. Dalam peraturan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Surakarta 

tahun 2011- 2031 direncanakan akan dibangun prasarana yang mendukung 

tujuan Surakarta sebagai kota Industri kreatif . Selain itu adanya 

pengalokasian atau penyediaan kegiatan baru juga sangat diperlukan untuk 

merangsang dan memberikan daya tarik di Solo ini kepada para investor 

untuk ikut berpatisipasi dan mengembangkan kawasan ini menjadi lebih 

maju dan dapat bersaing dengan kota industri kreatif lainnya di Indonesia. 

Kawasan budaya yang direncanakan dibangun di Surakarta sesuai dengan 

RTRW Kota Surakarta tahun 2011-2031 yaitu di Sub Pusat Kota bagian I, 

VI dan V dimana pada kawasan tersebut merupakan area strategis untuk 

kegiatan dibidang pariwisata, pendidikan dan industri kreatif.  

2. Sebagai “base camp” kreativitas budaya dan seni bagi masyarakat Solo. 

Solo memang dikenal kota budaya dan memiliki komunitas seni yang 

jumlahnya tak sedikit, akan tetapi keberadaan base camp budaya dan 

komunitas  milik Solo belum mampu mewadahi kegiatan sebagai pusat 

untuk bisa bersosialisasi antar komunitas dan pengamat budaya dalam 

membangun budaya dan kreativitas dibidang kesenian di Surakarta. Oleh 

karena itu di kawasan Solo butuh akan adanya tempat, wadah, dan lokasi 

yang dapat dijadikan base camp sekaligus bengkel seni dalam mengolah 

kreativitas, seni dan budaya warga Surakarta dan sekitarnya.  

3. Meningkatkan perekonomian masyarakat lokal. Pembangunan kawasan 

budaya di Solo terutama  akan dapat berkembang dan mempengaruhi 

perekenomian masyarakat sekitarnya mengingat event – event budaya di 

Surakarta yang sebagian besar bertaraf nasional maupun internasional. 

Sehingga diperkirakan dapat mengundang wisatawan baik domestik 

maupun mancanegara. Selain itu masyaraakat dapat melakukan kegiatan 

aktivitas di bidang ekonomi untuk melayani kebutuhan wisatawan terutama 

berdagang hasil kerajinan khas Solo.  



8 
 

 

 

 

4. Untuk menciptakan keseimbangan struktur ruang kawasan budaya di Kota 

Surakarta. Kita lihat di sisi barat terdapat area olahraga dan budaya yaitu 

Manahan dan balekambang, kemudian di sisi timur terdapat kawasan 

pendidikan dan budaya yaitu UNS, ISI dan Taman Budaya Jawa Tengah, di 

sisi selatan terdapat kawasan budaya yang berpadu dengan kawasan budaya 

yaitu kampung Batik Laweyan dan Keraton Kasunanan. Untuk 

menyeimbangkan antar daerah utara dan daerah selatan maka perlu 

dibangun suatu kawasan budaya juga di Solo utara mengingat akan 

dibangunn Trans Studio di kawasan tersebut maka diharapkan menjadi 

kawasan wisata yang berpadu dengan kawasan budaya berskala 

internasional. 

1.2.3 Pengembangan SCCN melalui konsep berkelanjutan 

Seiring berkembangnya teknologi dan gagasan perancangan bangunan yang 

semakin baik dan modern, bangunan saat ini mulai didesain dengan 

mengintegrasikan potensi alam sekitar dengan ruangan yang ada di dalamnya, 

yang kita kenal dengan sustainable architecture. Perkembangan ini 

menimbulkan dampak positif bagi para arsitek dalam mendesain gedung yang 

hemat energi, mengingat persediaan sumber daya alam yang tak dapat 

diperbaharui mulai menipis akibat ketergantungan dan penggunaan yang 

berlebihan. Selain itu konsep arsitektur berkelanjutan ini sekaligus mewujudkan 

salah satu dari 10 prinsip kota kreatif yang ditetapkan dalam Konferensi Kota 

Kreatif Indonesia di Surakarta oleh SCCN (Solo Creative City Network), yaitu 

kota yang memanfaatkan energi terbarukan secara bijak dan berkelanjutan serta 

senantiasa berusaha untuk menyinergikan kota dengan alam. Salah satu 

penggunaan energi yang berlebihan adalah pada galeri, selasar seni dan sanggar 

seni. Kegiatan yang dilakukan saat pameran, workshop dan pelatihan kesenian 

lebih menggunakan listrik sebagai energi utama baik untuk penacahayaan, 

penghawaan maupun fungsi lainnya. Hal tersebut menimbulkan pemborosan 

dan tidak efesiennya penggunaan energi secara tepat, sedangkan energi alam 

masih dapat dimanfaatkan dan digunakan dengan perencanaan dan perancangan 

yang tepat pada galeri dan sanggar tersebut. Berangkat dari permasalahan 
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tersebut  diharapkan dengan adanya perencanaan dan perancangan Pusat Seni 

Rupa Surakarta yang menerapkan konsep sustainable architecture mampu 

memberikan solusi yang baik untuk menciptakan kawasan seni rupa yang hemat 

energi dan ramah lingkungan. 

1.3 Rumusan Permasalahan 

       Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan 

beberapa permasalahan dalam penulisan dengan memunculkan  pertanyaan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana penentuan lokasi yang tepat sebagai site perencanaan Pusat Seni 

Rupa di Surakarta ? 

2. Bagaimana menyediakan dan merencanakan sebuah Pusat Seni Rupa yang 

mampu mewadahi segala aktivitas dalam bidang seni rupa melalui pendekatan 

sustainable architecture? 

1.4 Tujuan dan Sasaran 

1.4.1 Tujuan 

Perancangan pusat seni rupa di Surakarta adalah sarana pengembangan dan 

wadah krativitas seni bagi seniman-seniman, sehingga dapat memajukan seni 

Indonesia hingga taraf Internasional. Sedangkan tujuannya adalah sebagai 

berikut: 

1. Menghasilkan rancangan suatu pusat seni yang mampu menampung 

berbagai macam kegiatan kesenian yang ada. 

2. Menghasilkan rancangan suatu pusat seni yang mampu memberikan nilai 

tambah pada lingkungan sekitar, baik pada pengembangan kesenian, 

pariwisata dan juga kesejahteraan masyarakat. 

3. Merancang sebuah pusat  seni yang mencerminkan sustainable architecture 

4. Menghasilkan rancangan bangunan fasilitas publik yang mampu 

menyediakan kuantitas dan kualitas ruang yang baik untuk mewadahi 

aktifitas dan kebutuhan dari pemakainya   
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1.4.2 Sasaran  

Sasaran kegiatan adalah merancang Pusat Seni Rupa di Surakarta dengan 

menerapkan konsep arsitektur berkelanjutan (sustainable architecture) 

sehingga terwujud sebuah pusat seni yang mampu mewadahi segala aktivitas 

dan pengembangan kesenian ini sehingga menarik minat masyarakat untuk 

lebih aktif dan ikut partisipasi dalam mengembangkan kemajuan dalam bisang 

seni rupa serta menghadirkan sebuah pusat seni yang ramah lingkungan di kota 

Surakarta ini. 

1.5  Lingkup Pembahasan 

Penyusunan Dasar Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (DP3A) 

ini mempunyai lingkup pembahasan yang dibatasi oleh beberapa hal agar sesuai 

dengan tujuan yang ingin dicapai, antar lain sebagai berikut : 

1. Pembahasan hanya meliputi disiplin ilmu arsitektur, sedangkan disiplin ilmu 

lain hanya sebatas pendukung, yang akan dibahas secara garis besar yang 

diselaraskan dengan tujuan dan sasarannya. 

2. Batasan substansi materi, yaitu membahas teori yang menekankan dan 

mengaju  pada dan  arsitektur berkelanjutan (sustainable architecture) dan seni 

rupa  

3. Lokasi perencanaan dibatasi hanya berada di daerah kota Surakarta 

4. Desain tata masa bangunan, landscape site dan fasilitas yang mendukung 

aktivitas Pusat Seni Rupa Surakarta. 

1.6  Metodologi Pembahasan 

Metode yang digunakan dalam pembahasan Dasar Program Perencanaan dan 

Perancangan Arsitektur ini adalah sebagai berikut: 

1.6.1 Pengumpulan Data 

Metode yang dilakukan dengan beberapa cara untuk mendapatkan data 

yang mendukung dalam penyusunan laporan ini,antara lain sebagai berikut : 

1. Survey Instansional, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mengumpulkan dan mencari arsip dan refrensi yang berkaitan dengan tema 
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2. Survey lapangan, yaitu pengumpulan data dengan cara pengamatan 

langsung ke lapangan sehingga dapat diketahui kondisi ekssiting , baik 

permasalahan maupun potensi yang dapat dikembangkan di lokasi tersebut 

3. Studi literatur, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku, jurnal, dan 

hasil penelitian maupun tugas akhir yang memiliki keterkaitan dalam 

konsep yang akan direncanakan. 

1.6.2 Pengolahan Data 

Pengolahan Data dengan menganalisis dan  mengidentifikasi data yang telah 

didapatkan dengan teori-teori yang berkaitan dan mendukung  sehingga 

didapatkan hasil kesimpulan yang akan menjadi acuan konsep perencanaan. 

1.6.3 Perumusan Konsep 

Perumusan konsep dapat diperoleh dengan cara memecahkan masalah dari 

data-data yang telah dianalisa yang kemudian akan menjadi acuan perencanaan 

dan perancangan Pusat Seni Rupa Surakarta dengan menyesuaikan konsep 

arsitektur berkelanjutan (sustainable architecture). 

1.7 Sistematika Pembahasan 

       Pada Dasar Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur akan dibahas 

mengenai Pusat Seni Rupa Surakarta melalui pendekatan Sustainbale Architecture 

dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB 1  : PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang yang akan dijadikan sebagai dasar 

pemikiran dirancangnya Pusat Seni Rupa Surakarta dengan 

pendekatan Sustainable architecture, perumusan masalah, sasarn 

dan tujuan, lingkup dan baatsa pembahasan, serta motode san 

sistematika yang digunakan dalam pemabahasan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang dasar-dasar dan teori-teori yang digunakan dalam 

perancangan Pusat Seni Rupa dengan pendekatan sustainable 

architecture  berupa materi mengenai teori arsitektur berkelanjutan, 

teori yang berkaitan dengan seni rupa, standar perancangan tata 
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ruang pameran dan galeri seni, hingga sistem hemat energi yang 

digunakan baik dalam bangunan maupun kawasan. 

BAB III  : GAMBARAN UMUM LOKASI PERENCANAAN 

Berisi tentang tinjauan lokasi  perencanaan, kondisi eksisting,aspek 

fisik dan aspek non fisik, dan peraturan pemerintah mengenai 

perencanaan tata ruang wilayah di Surakarta. 

BAB IV  : ANALISIS PENDEKATAN DAN KONSEP PERENCANAAN  

DAN PERANCANGAN 

Berisikan tentang analisa dan konsep dasar perencanaan dan 

perancangan dari Pusat Seni Rupa Surakarta pendekatan Sustainable 

architecture, yaitu site, ruang-ruang, pola hubungan ruang, 

tampilan bangunan, struktur bangunan, interior ruang, dan utilitas. 

 
  


