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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Pengertian Judul 

PUSAT STUDI ARSITEKTUR DI SURAKARTA DENGAN 

PENDEKATAN ARSITEKTUR KONTEMPORER, dari judul tersebut 

dapat diartikan perkata sebagai berikut : 

Pusat    : Tempat yang dianggap penting/pumpunan   

                                                  dari berbagai kedudukan/kegiatan sesuai  

                                                  dengan  golongannya. 1

Studi   : Penelitian ilmiah, kajian, telaahan. 2

Arsitektur   : Seni dan ilmu yang mempelajari tentang  

                                                  merancang serta membuat konstruksi   

                                                  bangunan. 

     Metode dan gaya rancangan suatu   

                                                  konstruksi bangunan. 3 

Surakarta   : Suatu nama daerah tingkat II yang    

                                                  Berbentuk kotamadya terletak di bagian   

                                                  timur propinsi  Jawa  Tengah. 

Arsitektur kontemporer : Arsitektur yang dibangun mulai dari tahun  

                                                  1980-an sampai sekarang. 4

 

“Pusat Studi Arsitektur di Surakarta dengan Pendekatan 

Arsitektur Kontemporer ” berarti : sebuah tempat/wadah sebagai 

fasilitas studi arsitektur dan juga sebagai wadah bagi pameran ataupun 

seminar yang mengenalkan perkembangan di dunia arsitektur dengan 

mengaplikasikannya kepada lapisan masyarakat. Pusat Studi arsitektur ini  

                                                 
1 Kamus Umum Bahasa Indonesia. 1985. W.J.S Poerwandarminta. 
2 Kamus Umum Bahasa Indonesia. 2005. Balai Pustaka. 
3  ibid 
4 (www.ArchitecturBlogSpot.com).. 
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berada di Kota Surakarta dengan Pendekatan perancangan bangunan yang 

mengembangkan arsitektur kontemporer yang merupakan suatu aliran 

arsitektur yang terus berkembang dari waktu ke waktu dan mengikuti 

perkembangan zaman yang bersifat kekinian. 

 

1.2 Latar Belakang 

1.2.1 Perkembangan arsitektur  

Di negara berkembang sejak dahulu pada umumnya masyarakatnya 

mempunyai apresiasi tinggi terhadap arsitektur. Berbagai tulisan, buku 

hasil kajian ilmiah, penelitian tentang arsitektur banyak sekali di tulis, di 

terbitkan , dibaca tidak hanya oleh para arsitek tetapi oleh kalangan luas 

dan berbagai lapisan masyarakat. Dibanding dengan negara maju, 

Indonesia masih sangat sedikit memiliki bahan bacaan tentang arsitek, dan 

para mahasiswa arsitektur, buku tentang sejarah perkembangan arsitektur 

masih dapat dihitung dengan jari. 

Ilmu sejarah pada umumnya mengkaji keberhasilan, kesalahan dan 

kekurangan masa lampau, menjadi pelajaran saat ini dan yang akan 

datang. Tidak berbeda dalam hal arsitektur, pemberi tugas atau pemilik 

bangunan dan terutama para arsitek, sebaiknya mempelajari keberhasilan 

dan menghilangkan kekurangan masa lalu agar dapat menghasilkan karya 

yang lebih baik. 

Hal semacam itulah yang dilaksanakan oleh para arsitek terkenal, 

mereka mempelajari, menguasai teori-teori dan prinsip-prinsip arsitektur 

masa lampau, mengembangkan dan mendapatkan teori dan kaidah baru 

sesuai dengan budaya dan teknologi pada masanya. Dengan demikian 

mereka dapat menciptakan karya-karya arsitektural yang besar dan 

termasyhur. Selain itu peningkatan apresiasi masyarakat terhadap 

arsitektur akan lebih memudahkan kerja sama dengan arsitek yang juga 

mendalami teori-teori arsitektur menciptakan bangunan bermutu tidak 

hanya untuk satu saat, tetapi untuk masa yang lama bahkan “abadi” dari 

generasi-generasi. 
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Besarnya perhatian dan tingginya apresiasi masyarakat terhadap 

arsitektur juga dapat menghindarkan bangunan-bangunan lama bernilai 

sejarah dan arsitektur tinggi dari pembongkaran dan perombakan semena-

mena seperti yang sedang berlangsung pada saat ini di mana-mana di 

Indonesia. Apabila bangunan seperti itu dibongkar maka kita semua akan 

kehilangan mata-rantai sejarah, benang merah terputus dan tidak dapat 

diketahui oleh generasi mendatang untuk selama-lamanya.  

Arsitektur berkaitan dengan kegiatan perancangan, perencanaan 

dan pembangunan fasilitas ruang untuk kegiatan tertentu dari seseorang, 

kelompok atau masyarakat. Kegiatan arsitektural mencakup mulai dari 

tempat tinggal, taman, bangunan-bangunan umum dan lain-lain, hingga 

perkotaan, di mana setiap orang sepanjang hidupnya lahir hingga 

meninggal, selama 24 jam dalam sehari terkait dengan hasil-hasilnya. 

Di dunia, perkembangan teknologi sejalan dengan perkembangan 

jumlah penduduk dan berbagai tuntutan jumlah maupun kualitasnya, 

sangat cepat. Demikian juga arsitektur yang merupakan bagian dari 

budaya dan peradapan, berkembang sangat cepat dan menjadi hal yang 

tidak dapat dikira, tidak mudah untuk diikuti. 

Bentuk arsitektur baru, selain merupakan pengulangan konsep-

konsep lama juga penggabungan konsep yang sudah ada sebelumnya 

sangat kompleks dan kadang sangat indah dan mengagumkan. 

Perkembangan arsitektur menjadi global dan total. Kecenderungan ”Neo-

Modern-Eclectic” (campuran dari berbagai konsep modern) cukup 

dominan di dalam perkembangan arsitektur akhir abad XX. 

Berbagai sayembara international selalu dimenangkan oleh 

perancang yang dapat menerapkan konsep-konsep yang sudah ada, dalam 

satu bentuk arsitektur global dan total. Tentulah para perancang tersebut 

banyak belajar dari bentuk-bentuk yang sudah ada, tidak saja modern, 

klasik, namun bahkan tradisional bahkan yang primitif. Seperti misalnya 

Renzo Piano, memenangkan sayembara perancangan ”Tjibau Cultural 

Centre” di Kaledonia Baru, berkat konsep arsitektur primitif suku Kanak.  
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 Tidak hanya perkembangan arsitektur dunia, tapi juga Dunia 

arsitektur Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan lima tahun 

terakhir ini. Banyak proyek -proyek yang dikerjakan, namun pengaruh 

arsitek asing masih sangat besar. Sebenarnya kemampuan arsitek 

Indonesia tidak kalah dengan arsitek asing, namun kurangnya penghargaan 

yang layak bagi produk lokal pada umumnya juga berimbas pada dunia 

arsitektur.  

Banyak karya arsitek Indonesia yang inspiratif, mutahir dan pantas 

dibanggakan seringkali tidak dikenal secara luas oleh masyarakat. Hal ini 

terjadi karena para investor lebih senang memakai arsitek asing karena 

nilai jualnya yang lebih tinggi padahal sesungguhnya para investor tidak 

mengetahui bahwa para desainer bangunan mereka adalah arsitek 

Indonesia yang bekerja di biro-biro asing. 

Dalam perkembangan arsitektur ini perlunya suatu fasilitas atau 

wadah yang diperuntukkan bagi setiap lapisan masyarakat agar 

mengetahui perkembangan arsitektur yang ada dan juga sebagai fasilitas 

dalam menumbuhkan minat para masyarakat akan dunia arsitektur, dan  

diharapkan juga dapat menciptakan arsitek-arsitek yang berkualitas baik di 

dalam negeri maupun luar negeri. Adanya sarana dan prasarana yang 

menaungi bidang arsitektur nantinya para masyarakat dapat menilai 

keahlian dan juga skil yang dimiliki oleh arsitek dalam negeri dalam hal 

pembangunan dengan para arsitek-arsitek luar. Sehingga munculnya suatu 

penghargaan yang diberikan pada arsitek-arsitek lokal sehingga arsitek-

arsitek lokal dapat berkarya di negerinya sendiri. 

  

1.2.2 Perkembangan Kota Surakarta 

1.2.2.1 Sejarah kota Surakarta masa awal dan pra-Republik 

Kota Surakarta didirikan pada tahun 1745, ditandai dengan 

dimulainya pembangunan keraton Mataram sebagai ganti keraton 

Kartasura yang hancur akibat pemberontakan orang-orang Tiong-Hoa 

melawan kekuasaan Pakubuwono II (PBII) yang bertahta di Kartasura 
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pada tahun 1742. pemberontakan ini mengakibatkan PB II menyingkir ke 

Ponorogo, Jawa Timur. 

Berlakunya perjanjian Giyanti (13 Februari 1755) menyebabkan 

Surakarta menjadi pusat pemerintahan Kasunanan Surakarta, dengan 

rajanya PB III. Yogyakarta menjadi pusat pemerintahan Kasultanan 

Yogyakarta mulai dibangun pada 1755, dengan pola tata kota yang sama 

dengan Surakarta yang lebih dulu dibangun. 

1.2.2.2 Sejarah kota Surakarta masa perang kemerdekaan (1945-

1949). 

 Pembentukan D.I. Surakarta 

Begitu mendengar pengumuman tentang kemerdekaan RI, 

pemimpin Mangkunegaran (Mangkunegara VII) dan Susuhan Sala 

(Pakubuwana XII) mengirim kabar dukungan ke Presiden RI Soekarno 

dan menyatakan bahwa wilayah Surakarta adalah bagian dari RI. Sebagai 

reaksi atas pengakuan ini, Presiden RI Soekarno menetapkan pembentukan 

propinsi Daerah Istimewa Surakarta. 

Karena pembentukan DIS ini, Tan Malaka, tokoh Partai Komunis 

Indonesia (PKI) melakukan pemberontakan. Tujuannya adalah 

membubarkan DIS dan menghapus Mangkunegaran dan Kasunanan. 

Pemberontakan inilah yang dikenal sebagai Pemberontakan Tan Malaka. 

 Serangan Umum 7 Agustus 1949 

Dari Tahun 1945 sampai 1948, Belanda berhasil menguasai 

kembali sebagian besar wilayah Indonesia (termasuk Jawa) kecuali 

Yogyakarta, Surakarta dan Daerah-daerah Istimewa lainnya. 

Pada Desember 1948, Belanda menyerbu wilayah RI yang tersisa, 

mendudukinya yang menyatakan RI sudah hancur dan tidak ada lagi. 

Jendral Soedirman menolak menyerah dan mulai bergerilya di hutan-hutan 

dan desa-desa di sekitar Yogyakarta dan Surakarta. 

Untuk membantah klaim Belanda, maka Jendral Soedirman 

merencanakan”Serangan Oemoem” yaitu serangan besar-besaran yang 

bertujuan menduduki kota Yogyakarta dan Surakarta selama beberapa 
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jam. “Serangan Oemoem” di Surakarta terjadi pada tanggal 7 Agustus 

1949 di pimpin oleh Letnan Kolonel Slamet Riyadi. Untuk memperingati 

peristiwa ini maka jalan utama di Surakarta dinamakan “ Jalan Slamet 

Riyadi”. 

 Arsitektur dan Peninggalan Sejarah 

Sebagai kota tua yang sudah berusia hampir 250 tahun, Surakarta 

memiliki banyak kawasan dengan situs bangunan tua bersejarah. Selain 

bangunan tua yang terpencar di berbagai lokasi, ada juga yang terkumpul 

di sekian lokasi sehingga membentuk suatu kawasan kota tua, dengan latar 

belakang sosialnya masing-masing. Kawasan tersebut adalah : 

 Kawasan Laweyan (kawasan pedagang batik) 

 Kawasan Kauman (kawasan para ulama) 

 Kawasan sekitar Pasar Gede (kawasan etnik Tionghoa) 

 Kawasan Sekitar Pasarkliwon (kawasan etnik Arab) 

Peninggalan sejarah lainnya berupa bangunan adalah : 

 Benteng Vastenberg 

 Gedung Brigade Infanteri 

 Kantor Kodim 

 Pasar Gede 

 Rumah Sakit Kadipolo 

 Masjid Agung 

 Masjid Mangkunegaran 

 Masjid Laweyan 

 Parmadi Poetri 

 Gedung Pengadilan Tinggi Agama 

 Gedung Veteran 

 Kantor Pertani 

 Bank Indonesia 

 Gereja Khatolik Antonius 

 Broederan Poerbayan 

 Vihara Avalokitheswara 

7 
 



 Vihara Am Po Kian. 

 

1.2.2.3 Kota Surakarta  

Dalam strategi pengembangan nasional maupun kebijakan  

Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Surakarta melengkapi fungsi-

fungsi lain sebagai kota budaya, olahraga, pariwisata, industri, 

perdagangan dan studi. Visi dan misi Kota Surakarta untuk masa 20 tahun 

mendatang dengan Trikrida Utamanya yang diharapkan menjadi jatidiri 

fungsi kota, yaitu pengembangan sektor-sektor : Pariwisata, Budaya dan 

Olahraga. 

Perkembangan wilayah Kota Surakarta yang menuntut Kota 

Surakarta sebagai kota budaya, pariwisata, pendidikan, olahraga, industri 

dan perdagangan mendorong pembangunan kota untuk dapat memberikan 

fasilitas-fasilitas yang lebih memadai untuk mewadahi kegiatan-kegiatan 

yang muncul. seiring dengan perkembangan tersebut dan kegiatan-

kegiatan yang mendukung berkembangnya wilayah Kota Surakarta itu 

sendiri.  

Posisi Surakarta sebagai core city yang dikelilingi daerah lain bisa 

menjadi point lebih bagi kota Surakarta. Potensi berkembangnya Kota 

Surakarta ditandai dengan dibangunnya jalan tol Semarang-Surakarta yang 

akan semakin mempercepat akses baik dari arah barat maupun dari arah 

timur. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 
Peta pulau Jawa 

Sumber: (http//www.google.com/peta jawa. 2009) 
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Secara geografis kota Surakarta memiliki potensi, dimana kota 

Surakarta terletak pada jalur antara dua kota yang berkembang pesat yaitu 

Yogyakarta dan Surabaya. Dengan demikian akan memberikan aspek 

hubungan dan fungsi secara regional terhadap kota Surakarta. Sehingga 

kota Surakarta berpeluang terhadap pengembangan potensi sebagai kota 

studi. Pengembangan ini bisa terlihat dengan adanya fasilitas dari tingkat 

rendah sampai dengan studi tinggi. 

Di Kota Surakarta terdapat berbagai tingkatan fasilitas studi, mulai 

dari taman kanak-kanak (TK) hingga studi tinggi. Selain itu juga kota 

Surakarta memiliki banyak perguruan tinggi yang berkualitas, dimana 

jumlah perguruan tinggi tersebut mencapai 32 perguruan tinggi. Dari 

sekian banyak perguruan tinggi yang ada di kota Surakarta hanya ada 3 

perguruan tinggi yang memiliki jurusan arsitektur yang meliputi : 

Universitas Sebelas Maret (UNS), Universitas Muhammadiyah Surakarta 

(UMS), Universitas Tunas Pembangunan (UTP). 

 

1.2.3 Potensi Kota Surakarta sebagai kota modern 

Wajah kota Surakarta beberapa tahun ini menunjukkan perubahan 

sangat pesat. Seiring dengan banyaknya bangunan modern yang ada di 

kota Surakarta. Hal ini didukung dengan beroperasinya sejumlah pusat 

perbelanjaan dan perkantoran di pusat kota dan di lokasi lain di sekitar 

kota Surakarta. 

Kawasan perumahan elite maupun sederhana menjamur di kota 

Surakarta dan sekitarnya. Sejumlah kawasan di pinggiran kota Surakarta 

pun kini berubah menjadi kawasan elite. Seperti Solo Baru, Sukoharjo di 

Selatan kota Surakarta, dengan sentra perdagangan, perumahan elite dan 

gedung pertemuan. Dan di Colomadu, Karanganyar di bagian Barat kota 

Surakarta dengan pembangunan perumahan yang diperuntukkan kalangan 

menengah atas. Dalam skala berbeda, kondisi ini juga terlihat di kota 

Surakarta bagian Utara dan Timur. 
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Tabel 1.1 
Pembangunan Perumahan Menengah ke Bawah 

 Tahun Unit 
2004 800 
2005 1600 
2006 3000 

 

 

                          Sumber : REI kota Surakarta 
 

Tabel 1.2 
Pembangunan Perumahan Menengah ke Atas 

 
Tahun Unit 
2004 500-600 
2005 1000 
2006 1500 

 

 

 

                          Sumber : REI kota Surakarta 
 

Bangunan kontemporer atau kekinian merupakan hasil dari 

perubahan pola pikir, pola hidup dan juga budaya masyarakat dengan 

tumbuhnya dinamika dan tuntutan masyarakat modern baik kualitas 

maupun kuantitas dan juga menempatkan masyarakat kota Surakarta 

dalam kehidupan di zamannya. Hal ini diperkuat dengan adanya 

pembangunan tiga apartemen modern yang berada di pusat kota Surakarta 

dan juga bangunan-bangunan modern lainnya yang semakin banyak 

jumlahnya. Jadi persepsi masyarakat akan berkembangnya Surakarta 

menjadi Megapolis akan menjadi kenyataan (sumber : 

www.solopos.com/Suwarmin). 

Dengan perencanaan Pusat Studi Arsitektur dengan pendekatan 

arsitektur kontemporer ini menjadikan kota Surakarta diingat oleh publik 

akan keberadaan dalam perpetaan peradapan dunia arsitektur kontemporer. 

Kebutuhan akan fasilitas studi arsitektur antara lain dilatarbelakangi oleh 

tuntutan kebutuhan wadah yang representatif guna memperkenalkan dan 

mengembangkan dunia arsitektur. 

Melalui fasilitas ini diharapkan mewujud menjadi penghargaan 

atas perkembangan arsitektur di Indonesia khususnya di kota Surakarta. 
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Hal ini memungkinkan suatu dampak positif terhadap pembentukan 

karakter bangsa dan persatuan dalam kondisi penuh keragaman. Dan dapat 

menumbuhkan  kesadaran diri untuk menjaga dan mempelajari benda 

bersejarah dengan arsitektur yang tinggi ini yang akan membuat kita dapat 

lebih memahami budaya para pendahulu untuk kepentingan masa depan. 

Perencanaan pembangunan Pusat Studi Arsitektur ini nantinya 

memberikan suatu karya monumental yang berada di kota Surakarta dan 

dapat menjadikan landmark bagi kawasannya dan juga dapat menjadikan 

kota Surakarta sebagai oasis bagi inovasi budaya ekonomi global. 

Adanya berbagai fasilitas studi dan tinjauan dari kota Surakarta 

sebagai kota yang memiliki kekayaan di bidang arsitektur, maka Kota 

Surakarta sangat potensial menjadi lokasi site pembangunan Pusat Studi 

Arsitektur dengan menuntut komplek bangunan tersebut mampu 

mewadahi segala aktifitas yang ada seiring dengan perkembangan jaman 

dan perkembangan dunia arsitektur.  

Di samping sebagai fasilitas studi, Pusat Studi Arsitektur juga 

dapat dijadikan sebagai potensi pariwisata dalam hal ilmu arsitektur 

dimana saat ini kota Surakarta sangat berpotensi dalam hal pariwisata. Hal 

ini dibuktikan dengan banyaknya even-even nasional maupun international 

yang di selenggarakan di kota Surakarta, di antaranya : 

 World Heritage 

 Festival Batik 

 SIEM 

 Borobudur Travel Mart 

 Solo Expo 

 Pasar Rakyat 

 Raker Asosiasi dewan kota seluruh Indonesia 

 

I.3 Rumusan Permasalahan 

Bagaimana merancang sebuah bangunan Pusat Studi Arsitektur di 

Surakarta yang merupakan fasilitas pendidikan yang memiliki fasilitas 
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memadai dan lengkap sebagai penunjang pendidikan arsitektur dengan 

didukung kota Surakarta yang memiliki kekayaan di bidang arsitektur 

dengan pendekatan arsitektur kontemporer. 

 

I.4 Persoalan 

a) Bagaimana mencari dan menganalisa lokasi yang sesuai dengan 

proyek Pusat Studi Arsitektur di Surakarta? 

b) Bagaimana menganalisa dan menentukan program ruang untuk 

mendukung proyek Pusat Studi Arsitektur di Surakarta? 

c) Bagaimana menciptakan konsep pada bangunan Pusat Studi Arsitektur 

di Surakarta sebagai fasilitas studi dan juga sebagai fasilitas pariwisata 

baru. 

d) Bagaimana mendesain sebuah bangunan Pusat Studi Arsitektur dengan 

estetika yang menarik dan memberikan ciri pada bangunan sehingga 

dapat dijadikan point of interest. 

e) Mengetahui pengertian dan ciri-ciri arsitektur kontemporer. 

 

I.5 Tujuan dan sasaran  

I.5.1  Tujuan  

 Menyusun dan mendapatkan konsep perencanaan dan perancangan 

Pusat Studi Arsitektur di Surakarta, khusus pada citra dan bentuk 

bangunan agar tercipta sebuah visualisasi bangunan yang menarik 

sehingga dapat menjadi Point of interest tersendiri bagi lingkungan 

sekitarnya dan memiliki filosofi arsitektur kontemporer. Dimana tujuan 

tersebut meliputi : 

1. memberikan wadah pengenalan tentang perkembangan dunia 

arsitektur kepada masyarakat luas. 

2. menjadikan Pusat Studi Arsitektur sebagai fasilitas studi dan juga 

sebagai obyek wisata arsitektur. 
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3. memberikan wadah pengenalan kepada mahasiswa arsitektur 

maupun lapisan masyarakat tentang perkembangan dunia 

arsitektur. 

4. menjadikan Pusat Studi Arsitektur di Surakarta menjadi bangunan 

kontemporer dengan tetap mempertahankan tradisi lokal. 

5. Mahasiswa mampu menerapkan konsep arsitektur kontemporer dan 

ramah lingkungan pada bangunan sesuai dengan fungsi bangunan 

dan kegiatan pengguna didalam bangunan tersebut.  

6. menjadikan Pusat Studi Arsitektur sebagai wadah dalam 

menemukan teori-teori baru dalam arsitektur dan juga mengawasi 

pembangunan kota Surakarta dalam menuju kota megapolis 

dengan tetap memperhatikan kultur budaya atau tradisional. 

I.5.2 Sasaran 

Menghasilkan Pusat Studi Arsitektur yang dapat mewadahi segala 

aktifitas yang berhubungan dengan ilmu arsitektur. Menghasilkan konsep 

perencanaan dan perancangan fisik yang mencerminkan suatu kegiatan 

arsitektur yang ada didalamnya sesuai dengan norma-norma arsitektur. 

 

1.6 Lingkup Pembahasan  

Pembahasan ditekankan pada citra dan bentuk bangunan yang 

memiliki konsep filosofi arsitektur kontemporer, dimana penampilan dan 

bentuk bangunan diarahkan menjadi sebuah bentuk bangunan yang 

memiliki daya tarik tersendiri bagi lingkungan di sekitarnya, serta 

pengolahan bentuk dan citra bangunan menjadi ciri yang dapat memaknai 

kegiatan yang terjadi di dalamnya. Untuk memperoleh kedalaman 

pembahasan, berusaha diungkapkan spesifikasi kegiatan khas yang 

menuntut ungkapan arsitektural. 
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1.7 Keluaran 

a) Mendapatkan konsep analisa tentang site dan bangunan 

b) Mendapatkan konsep design sebagai guaideline perancangan Pusat 

Studi Arsitektur di Surakarta. 

c) Mendapatkan konsep tata masa dan tata ruang  

 

1.8 Metodologi Pembahasan 

1.8.1 Pengumpulan data 

a. Data Primer 

 Observasi  

 Yaitu mengadakan studi lapangan melalui pengamatan 

langsung untuk mengetahui kondisi fisik lokasi dan tata existing, 

sarana prasarana yang tersedia serta faktor penunjang dan potensi 

lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literatur 

Interview 

Observasi 

Studi 
komparasi 

Analisa Sintesis Konsep 

 

 

Kompilasi 
Data : 
1) Data 

umum 
Pusat 
Studi 

2) Data 
teori 
arsitekt
ur 
kontem
porer 

3) Data 
site 
 
Diagram 1.1 Bagan Metode Pembahasan
Sumber : Penulis, 2009 
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b. Data Sekunder 

 Studi literatur 

 Yaitu mengkaji dan menelaah berbagai literatur yang 

terkait dengan pembahasan yang akan dilaksanakan. 

 Interview 

 Yaitu Penulis melakukan tanya jawab dengan narasumber 

dan dosen pembimbing secara langsung. 

 Studi komparasi 

Yaitu mengadakan studi banding pada sebuah obyek yang 

memiliki kesamaan fungsi untuk mendapatkan referensi dan 

penalaran/gambaran terhadap desain perancangan. 
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Diagram 1.2 bagan pola pikir 
Sumber : Penulis, 2009 

I.8.2 Analisis 

Merupakan penguraian dan penjelasan terhadap permasalahan 

berdasarkan data-data yang diperoleh, diolah dan dianalisa berdasarkan  

landasan teori-teori yang terkait dengan permasalahan kemudian ditarik 

kesimpulan. 

1.8.3 Sintesis 

 Menerapkan tahap penyusunan hasil analisa dalam bentuk 

kerangka yang terarah dan terpadu yang berupa deskripsi konsep 

perancangan sebagai pemecahan permasalahan. 
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1.9 Sistematika Pembahasan 

 Bab I : Pendahuluan 

  Pada tahap pertama mengungkap tentang latar belakang, 

rumusan permasalahan, tujuan dan sasaran menekankan pada 

issue tentang Pusat Studi Arsitektur di Surakarta dengan 

konsep penekanan arsitektur kontemporer, batasan dan 

lingkup pembahasan, keluaran, metodologi pembahasan serta 

sistematika pembahasan.  

 

Bab II : Tinjauan Pustaka 

  Tahap kedua berisi tentang tinjauan umum dan tinjauan 

khusus untuk proses Dasar Program Perencanaan dan 

Perancangan Arsitektur berupa tinjauan tentang Pusat Studi 

Arsitektur dan tinjauan tentang konsep Arsitektur 

Kontemporer. 

 

Bab III : Tinjauan Kota Surakarta  

Pendekatan konsep perencanaan dan perancangan Pusat Studi 

Arsitektur di Surakarta yang memuat konsep, gambaran 

umum, aspek pemilihan, sistem lingkungan dan kondisi site 

serta pendekatan ekspresi arsitektural yang dapat mendukung 

perencanaan dan perancangan Pusat Studi Arsitektur di 

Surakarta. 

 

Bab IV : Analisa Pendekatan dan Konsep Perencanaan dan  

    Perancangan  

   Membahas tentang penyusunan konsep desain perencanaan 

fisik bangunan Pusat Studi Arsitektur yang meliputi konsep 

kebutuhan ruang, konsep besaran ruang, konsep persyaratan 
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ruang, konsep organisasi ruang, dan zonafikasi ruang, konsep 

sistem konstruksi, konsep bentuk bangunan serta analisa site 

sebagai landasan penyusunan desain. 

 

Daftar Pustaka 
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