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TAMAN KREATIVITAS ANAK BANGSA DI SURAKARTA 

    (Pendekatan Arsitektur Kontemporer) 

 

Abstrak  

Kota Surakarta (Solo) terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Berbatasan 

langsung dengan beberapa kabupaten yaitu Kabupaten Karanganyar, Kabupaten 

Boyolali , Kabupaten Klaten , Kabupaten Sukoharjo , Kabupaten Sragen dan 

Kabupaten Wonogiri. Surakarta dikenal sebagai salah satu pusat dan inti dari 

kebudayaan Jawa kuno karena secara tradisional merupakan salah satu pusat 

politik dan pengembangan tradisi Jawa. Surakarta terkenal akan  nilai budaya 

yang mulai  berkembang di Indonesia sekitar 7-10 tahun silam dengan  potensi 

dari kreativitas anak bangsa yang pantas untuk di kembangkan di Surakarta 

sebagai kota kratif. Pengembangan pariwisata di Surakarta memiliki konsep “ 

Solo masa lalu adalah Solo masa depan” , yang artinya “ Solo yang  kaya akan 

potensi.Agar dapat mengembangkan Kota Surakarta sebagai kota kreatif maka 

perlu melakukan upaya pengembangan, yaitu dengan melakukan tiga aspek 

penting dalam pengembangan konsep kota kreatif yaitu; pemeliharaan dan 

pengembangan potensi ekonomi kreatif, pemeliharaan kelas kreatif, serta 

perencanaan dan pengembangan lingkungan kreatif.  Dari ketiga aspek tersebut 

maka dibutuhkan fasilitas yang dapat mendukung kemajuan Kota Surakara 

sebagai Kota Kreatif dari hasil kreativitas anak bangsa. Dengan hadirnya 

perencanaan “Taman Kreativitas Anak Bnagsa di Surakarta (TKAB)” nantinya 

dapat dijadikan  awal dari  perkembangan Kota Kreatif di Surakarta dengan 

mewadahi  hasil kreativitas anak bangsa.  Proses desain yag dilalui dengan 

beberapa tahap yaitu studi literatur, observasi, dan menganalisa data sehingga 

diharapkan mampu mewujudkan TKAB sesuai dengan tujuan.  TKAB sendiri 

terdiri atas area edukasi, area pameran, area pagelaran dan area perdagangan (jual 

beli) yang dapat menampilkan karakter yang ekspresif dalam penataan ruang 

tampilan bangunan, dan landscape dengan pendekatan arsitektur kontemporer. 

 

Kata Kunci: anak bangsa, kreativitas, kontemporer 

 

Abstract  

The city of Surakarta (Solo) is located in Central Java Province, Indonesia. 

Bordered directly with several districts of Karanganyar, Boyolali, Klaten, 

Sukoharjo, Sragen and Wonogiri. Surakarta is known as one of the centers and 

core of ancient Javanese culture because it is traditionally one of the center of 

politics and development of Javanese tradition.Surakarta is famous for the cultural 

values that began to flourish in Indonesia about 7-10 years ago with the potential 

of creativity of the nation's children deserve to be developed in Surakarta as a city 

of kratif. The development of tourism in Surakarta has the concept of "Solo past is 

Solo future", which means "Solo is rich in potential.In order to develop the city of 

Surakarta as a creative city it is necessary to carry out development efforts, 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Boyolali
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Boyolali
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Karanganyar
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sukoharjo
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sukoharjo
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namely by doing three important aspects in the development of creative city 

concept that is; maintenance and development of creative economic potential, 

creative classroom maintenance, and planning and development of creative 

environment. From these three aspects then it is necessary facilities that can 

support the progress of the City of Surakara as Creative City of the creativity of 

the nation.With the presence of planning "Taman Kreativitas Anak Bnagsa in 

Surakarta (TKAB)" will be the beginning of the development of Creative City in 

Surakarta by accommodating the creativity of the nation. The design process is 

passed through several stages: literature study, observation, and data analysis so 

that it is expected to realize TKAB according to the purpose. TKAB itself consists 

of educational area, exhibition area, show area and trade area (buying and selling) 

that can display expressive character in arrangement of building display space, 

and landscape with contemporary architectural approach. 

 

Keywords: children of the nation, creativity, contemporary 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Pertumbuhan dan perkembangan industri pada globalisasi sekarang sudah 

mengalami perkembangan yang pesat. Industri pariwisata memberikan 

konstribuusi besar terhadap perekonomian dunia.  

Kota Surakarta (Solo) terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. 

Berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten yaitu Kabupaten Karanganyar, 

Kabupaten Boyolali , Kabupaten Klaten , Kabupaten Sukoharjo , Kabupaten 

Sragen dan Kabupaten Wonogiri. Surakarta dikenal sebagai salah satu pusat dan 

inti dari kebudayaan Jawa kuno karena secara tradisional merupakan salah satu 

pusat politik dan pengembangan tradisi Jawa. Surakarta terkenal akan nilai 

budaya yang mulai  berkembang di Indonesia sekitar 7-10 tahun silam dengan 

potensi kreativitas anak bangsa yang pantas di kembangkan di Surakarta sebagai 

kota kratif. Kota Surakarta merupakan kota yang aktif dalam bidang seninya dan 

kota ini belum menjadi kota kreatif.  

Hadirnya Taman Kreativitas Anak Bangsa di Surakarta untuk memberikan 

wadah dan sarana yang baik bagi seniman, masyarakat dan pemerintah. Untuk 

hasil karyanya dari anak bangsa dan dikembangkan lagi oleh anak bangsa itu 

sendiri. Dengan hadirnya “TKAB” dapat meningkatkan Kota Solo sebagai Kota 

Kreatif dengan adanya upaya pengembangan, yaitu dengan melakukan tiga aspek 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Boyolali
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Karanganyar
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sukoharjo
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sukoharjo
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sukoharjo
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penting dalam pengembangan konsep kota kreatif yaitu; pemeliharaan dan 

pengembangan potensi ekonomi kreatif, pemeliharaan kelas kreatif, serta 

perencanaan dan pengembangan lingkungan kreatif. Dalam menampilkan fasad 

bangunan dengan memberikan karakter yang ekspresif dalam penataan ruang 

tampilan bangunan, dan landscape dalam pendekatan arsitektur kontemporer.  

1.2 Rumusan Masalah   

Dalam hal ini munculah suatu  permasalahannya yang dapat dijabarkan sebagai 

berikut: 

1) Bagaimana merancang “Taman Kreativitas Anak Bangsa di Surakarta” 

dalam memajukan Kota Surakarta sebagai Kota Kreatif yang karyanya  

hasil  dari anak bangsa? 

2) Bagaimana menampilkan karakter ekspresif dalam penataan ruang, 

tampilan bangunan, dan landscape dalam pendekatan arsitektur 

kontemporer? 

1.3 Tujuan dn Sasaran  

1.3.1 Tujuan  

Dalam melakukan perancangan ini penulis memiliki tujuan yang dapat dijabarkan 

sebagai berikut: 

1) Membuat wadah kreativitas anak bangsa seperti edukasi, pameran, 

pagelaran dan perdagangan (jual beli) yang bertujuan untuk kemajuan 

kreatifitas anak-anak di Kota Surakarta. 

2) Memberikan wadah baru bagi kegiatan seni hasil dari anak bangsa yang 

memiliki potensi besar.  

1.3.2 Sasaran  

Dalam melakukan perancangan ini terdapat sasaran yang nantinya dapat 

mendukung dalam pembuatan “ Taman Kreativitas Anak Bangsa di Surakarta” : 

1)  Diharapkan dapat dijadikan pusat taman kreattifitas anak bangsa yang 

dinilai berpotensi tinggi dari kota lain dalam mengembangkan bakat dari 

anak bangsa. 
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2)  Pelaku seni dapat menyalurkan bakat dan penikmat seni dapat menikmati 

hasil karya anak bangsa yang begitu luar biasa dan ini perlu untuk 

dikembangkan. 

2. METODE  

Dalam penyusunan Tugas Akhir, penulis menggunakan  beberapa metodelogi 

dalam proses pengumpulan data maupun pembahasan yang nantinya dapat 

menjadi acuan dalam proses perancangan “TKAB”. Metode yang digunakan 

antara lain: 

1) Pengumpulan Data 

a) Observasi 

b) Studi Literatur 

c) Analisis Dokoumentasi  

d) Wawancara  

2) Analisis 

3) Analisa Sintesa  

2.1 Tinjauan Taman Kota  

Taman Kota adalah sebidang tanah terbuka dengan luasan tertentu yang terletak di 

pusat kota, mudah di akses, terbuka untuk umum dan difungsikan sebagai sosial 

dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif/wisata yang beredukasi atau kegiatan 

lain pada tingkat kota (Mentri Pekerjaan Umum,2008).  

2.2 Tinjauan Anak Bangsa  

Anak bangsa memiliki arti sebagai salah satu unsur yang berperan paling 

signifikan dalam rangka membangun kembali bangsa dengan penanaman nilai 

nasionalisme yang sejati. Di Indonesia memiliki sejuta pesona, potensi, serta daya 

pikat yang kuat di mata dunia. Karya- karya yang terlahir dari potensi luar biasa 

anak bangsa mampu membanggakan nama Indonesia. Berawal dari kreatifitas 

yang tiada batas, dan tersaji dalam karya estetik yang mampu mengharumkan 

nama bangsa ini. Patutlah kita berbangga hati atas berbagai prestasi yang diraih 

Anak Bangsa.  
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2.3 Tinjauan Kreativitas  

Kreativitas menurut kamus besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar kreatif, 

yaitu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Kreativitas adalah 

Kemampuan dalam berpikir untuk melakukan tindakan yang bertujuan untuk 

mencari pemecahan sebuah permasalaham seara cerdas, berbeda, tidak umum, 

orisinil, serta membawa hasil yang bermanfaat. Dalam kehidupan kreativitas 

sangatlah penting, karena kreativitas merupakan kemampuan yang sangat berarti 

dalam proses kehidupan manusia. Harus diakui bahwa memang sulit untuk 

menentukan satu definisi yang operasional dari kreativitas, karena kreativitas 

merupakan konsep yang majemuk dan multidimensional (Chandra, 1994). 

2.3.1 Ciri – ciri  Kreativitas 

a) Kognitif (aptitude) 

b) Efektif  

2.3.2 Jenis – jenis Kreativitas 

a) Kreativitas anak usia dini (0 – 6 Tahun) 

b) Kreativitas anak-anak (7 - 10 Tahun) 

c) Kreativitas remaja (11 - 18 Tahun) 

d) Kreativitas dewasa (19 – keatas) 

2.3.3 Hasil Kreativitas 

a) Atraksi  

 Wayang  

 Tari  

 Musik  

b) Visual  

 Mural  

 Lukisan 

 Grafiti 

 Fotografi 

 Batik  
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2.4 Stadar Perancangan Karakter Ekspresif 

2.4.1 Landscape   

2.4.1.1 Pola Massa Bangunan  

Pola  massa  bangunan  memiliki  pertimbangan-pertimbangan  tertentu  yang harus   

disesuaikan kondisi eksisting lingkungannya. Beberapa Pertimbangan yang harus  

diperhatikan  dalam  pengolahan  tata  massa  bangunan  antara  lain sebagai 

berikut (Setiawan,  2009) : 

 Pertimbangan terhadap  iklim,  dengan pola massa yang dapat  

membutuhkan udara, sinar matahari,  curah hujan, kecepatan angin yang 

baik. 

 Pertimbangan  terhadap orientasi bangunan  dan view. 

 Pertimbangan  efisiensi dan efektivitas  pelayanan  dalam bangunan. 

 Pertimbangan  pola  kegiatan  dan  aktivitas  dalam berinteraksi  dan  

mampu menampung  kapasitas pengguna  dalam jumlah  yang sangat besar. 

 Pemanfaatan  tapak yang optimal dan peraturan setempat. 

2.4.1.2 Kofigurasi Massa Bangunan  

a. Terpusat 

b. Linier 

c. Grid 

d. Radial 

e. Cluster 

2.4.1.3 Topografi dan Kontur   

Bentuk topografi mempengaruhi rancangan  dalam 3  hal (Piutanti,  2013), yaitu: 

 Topografi mempengaruhi iklim dan cuaca 

 Topografi mempengaruhi bidang muka tanah untuk keperluan konstruksi 

 Topografi menggambarkan  karakter tapak 
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2.4.2 Tampilan Bangunan 

Dalam merancang suatu bentuk bentuk menggambarkan struktur formal sebuah 

pekerjaan yaitu  cara menyusun  dan mengkoordinasi bagian-bagian  dari  suatu  

komposisi  untuk  menghasilkan  suatu  gambaran yang nyata.  Bentuk  dapat  

dihubungkan  baik  dengan  struktur  internal maupun  garis eksternal serta prinsip 

yang memberikan kesatuan secara menyeluruh (Kustianingrum,  et al., 2012). 

Tabel 1 Bentuk dasar bangunan dan ruang 

Segi Empat/ Persegi Segitiga Lingkaran 

   

    Mempunyai kesan formal 

dan kaku 

 Mudah dalam pengolahan 

bidangnya 

    Cocok untuk kondisi 

iklim  tropis dimana matahari 

menyinari dari 2 sisi 

sehingga permainan bidang 

lebih variatif 

    Sirkulasi menyebar 

    Orientasi menyudut 

 Pengaturan dan 

pembagian ruang 

fleksibel 

    Prabot dan furniture yang 

umum dapat digunakan 

pada bentuk ini 

    Mempunyai kesan 

dinamis dan stabill 

    Orientasi menyudut 

 Variatif dalam 

pengolahan bidanag 

 Kurang efisien pada 

sudut-sudut bangunan 

 Perlu adanya 

perabaot khusus 

dalam ruang yang 

menyudut 

    Pengaturan dan 

pembagian ruang 

agak sulit 

    Mempunyai kesan tidak 

kaku dan dinamis 

 Mempunyai orientasi 

terpusat 

    Menggunakan perabot 

khusus 

 Pembagian dan 

pengaturan ruang agak 

sulit 

    Semua sisi ruang 

mendapatkan sinar 

matahari pada iklim 

tropis 

 Sirkulasi dalam 

memutar 

Sumber : Francis D.K Ching, 2008 

2.5 Penataan Ruang Pameran dan Pagelaran  

2.5.1 Penataan Objek Pameran  

Suatu pameran yang  baik  seharusnya  dapat dilihat  pengunjung tanpa  rasa lelah.  

Sudut  pandang  normal penglihatan  manusia  adalah berkisar  27º  hingga 54º. 

Tempat perletakan hasil karya seni yang baik  adalah antara 30º -60º  pada 

ketinggian   ruangan   6,70   meter   dan   2,13   meter   untuk   karya   seni   yang 

panjangnya 3,04  sampai 3,65  cm, dengan penataan tersebut pengunjung dapat 
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menikmati objek yang   dipamerkan   dalam  galeri  tersebut   dengan   nyaman 

(Neufert, 2002).  

2.5.2 Sirkulasi Pameran  

Sirkulasi dan aksesbiltas merupakan faktor penting dalam perencanaan dan 

perancangan sebuah ruang pameranan. Pola sirkulasi yang terbuka akan 

memberikan  kemudahan  pengunjung  galeri  untuk  menikmati  hasil  karya  seni 

yang telah dipamerkan (Ashita, et al., 2015). 

2.5.3 Pencahayaan Pameran  

Dalam merencanakan  pencahayaan yang baik, ada 5 kriteria yang harus 

diperhatikan,  yaitu : 

 Kuantitas cahaya 

 Distribusi kepadata cahaya  

 Pembatas agar cahaya tidak menyilaukan  

 Arah pencahayaan dan pembentukan bayangan  

 Warna cahaya dan refleksi warna (light colour and colour 

rendering). 

2.5.4 Spasi Tempat Duduk Pagelaran  

Spasi baris tempat duduk dikondisikan oleh jarak dari kursi dan sandaran kursi 

terdepan dengan dudukan bagian depan kursi belakang. Dimensi untuk baris 

tempat duduk seperti berikut:  

a. Lebar setiap tempat duduk yang mempunyai lengan minimum sebesar 50 cm 

b. Lebar setiap tempat duduk tanpa lengan minimum sebesar 45 cm. 

c. Dimensi vertikal tanpa penghalang antar baris tempat duduk penonton sebesar 

30 cm . 

d. Jarak maksimum tempat duduk dari jalan gang adalah sebesar 6 tempat duduk 

penonton yang berjajar. 

e. Lebar minimum jalan gang sebesar 110cm. 

2.5.5 Batas Visual Arah Pandang  

Batas visual
  

ada batasan visual yang menentukan maksimum jarak dari area 

panggung yang mana jika jarak tersebut dilampaui maka penonton tidak bisa 

mengapresiasi pertunjukan seni dengan seharusnya dan untuk para pemain agar 
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bisa menghibur penonton. Pandangan visual di bagi menjadi dua yaitu: 

a. Pandangan Vertikal 

 Pandangan harus dapat melihat titik P yang diambil 60-90cm dari ujung 

panggung. 

 Kemiringan trap tempat duduk tidak boleh lebih dari 35
o
. 

 Jarak vertikal antara mata penonton minimal 76-115cm. 

 Rata-rata ketinggian mata penonton dati tempat duduk adalah 112 cm.  

b. Pandangan Horizontal  

 Tanpa  menggerakkan  kepala,  sudut  untuk  melihat  keseluruhan  area 

pertujukan sebesar 40 º.  

 Penonton yang menggerakkan kepala untuk melihat pertunjukan ke arah 

panggung lebih 30
o

 

2.5.6 Panggung  

Dalam sebuah gedung pertunjukan yang menjadi ini adalah panggung 

pertunjukannya, salah satu persyaratan sebuah  pagelaran seni adalah 

penataan panggung memiliki syarat sebagai berikut: 

a.   Terdapat panggung lain di belakang dan di sebelah panggung 

utama untuk area pemain dan scenery. 

b.   Ketingguan panggun antara 60-110 cm. 

c.   Area  orkestra  dapat  digunakan  sebagai  area  tempat  duduk  

bila  tidak digunakan. 

d.  Area panggung harus mempunyai basement sebagai area penyimpanan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1 Gagasan Perancangan  

Perencanaan Taman Kreativitas Anak Bangsa di Surakarta (TKAB) merupakan 

taman terbuka untuk umum yang difungsikan sebagai tempat wisata dengan 

potensi dari kreativitas anak bangsa yang pantas untuk di  kembangkan di Kota 

Surakarta sebagai kota wisata kratif.  
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3.2 Tapak Terpilih  

Dari hasil pengamatan terpilihlah site alternatif 1 berada di  Jl.  Ki  Hajar  

Dewantara, Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah.. Letak site berada di kawasan 

Sub Pusat Kota bagian V dimana peruntukkan kegiatannya digunakan sebagai area 

pendidikan,  pariwisata dan industri kreatif. 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

Gambar 1 Lokasi Site  

Sumber: Analisa Penulis, 2018 

 

Batasan site sebagai berikut: 

 -   Utara   : Lahan muat barang dan Sungai Bengawan Solo 

 -   Selatan : Institut  Seni Indonesia  dan Jl. Ki Hajar Dewantara 

 -   Barat   : Pemukiman  warga dan Jl. Tentara Pelajar 

 -   Timur   : Techno Park 

 Kondisi eksisting adalah sebagai berikut:   

a. Luas lahan 33.041  m2  atau 3,3  ha dan lebar jalan sekitr 9 m dan status 

tanah/ lahan adalah milik pemerintah yang dapat dialih fungsikan 

b. Tanah  berkontur   dengan  elevasi  5%  yang   memiliki  potensi  penataan 

landscape yang menarik 

c. Dapat diakses oleh transportasi umum 

d.  Tersedianya sarana  seperti jaringan  listrik,  telepon  dan  saluran  air  bersih  

dan  kotor. 

e. Site dekat dengan aktivitas  pendidikan  seperti Techno Park dan ISI 

f. Kondisi ligkunganpun nyaman terdapat beberapa aktivitas masyarakat seperti 

berjualan restoran, butik, dll. 
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Dari hasil perhitungan luas bangunanyang akan dibangun dalam perencanaan TKAB, 

adalah sebagai berikut: 

1. Kegiatan Penerimaan  :   2.866,97 m² 

2.  Kegiatan Pengunjung  : 12.412,36  m² 

3. Kegiatan Pengelola   :  2.287,06  m² 

4. Kegiatan Penunjang   :    720,9    m² 

5. Kegiatan Servis  :    899,13   m² 

 Total Luas Bangunan : 19.186,42 m² 

Dari hasil perhitungan total luas bangunan maka berdasarkan atas Rencana  Tata  Ruang 

Wilayah Kota  Surakarta  No  1  Tahun 2012 dan Peraturan Daerah no 8 tahun 

2016, maka untuk perhitungan dasar bangunan dan  luas  lantai  yang  dibutuhkan 

adalah sebagai berikut:   

 KDB maksimal                                          = 60% 

 

 Total luasan yang akan dibangun              = 33.041m² 

 

 Luas lahan yang dapat dibangun               = 33.041m² x 60% 

 

                                                                              = 19.824 m² 

 

 FAR                                                          = 19.186,42 m² / 19.824m² 

 

                                                                              = 0,97 ± 1 lantai 
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3.3 Konsep Gaya Aristektur 

3.2.1 Bentuk Dasar Bangunan  

Dalam perencanaan TKAB menggunakan bentuk lingkaran, bentuk tersebut menimbulkan 

karakter tersendiri dari bangunan yang menjadi lebih menarik, dinamis, estetis, dan terbantu 

dengan karakter dari aktivitas yang ada didalam bangunan. 

 

                                                                   

 

                 

 

Gambar 2 Bentuk Dasar TKAB 

Sumber: Analisa Penulis, 2018 
 

3.2.2 Pola Tata Masa Bangunan  

TKAB menggunakan  pola tata masa bangunan yaitu pola tata masa majemuk 

dengan pola sirkulasi menyebar. Gedung utama adalah galeri (pameran) yag 

dipadukan pada bangunan pagelaran, edukasi, kantor dan perdagangan.  

Pola majemuk merupakan suatu konsep yang membantu dalam strategi 

agar menghindari bangunan yang masif sehingga bentuk bangunan sendiri 

direncanakan dengan pendekatan arsitektur kontemporer yang membantu dalam 

penunjangan bangunan agar lebih menarik.  

 

 

 

 

 

Gambar 3 Pola Landscape dan Bangunan 

Sumber: Analisa Penulis, 2018 

  

 

Bentuk bangunan dasar TKAB 

lingkaran, karena disesuaikan dengan 

konsep pendekatan arsitektur, yang 

mempertahankan bentuk melengkung. 

Konsep 

landscape 

Konsep 

Bnagunan 
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3.2.3 Tampak Bangunan 

Ide bentuk pada bangunan TKAB ini menggunakan masa 4 bangunan dengan 

pendekatan “arsitektuk kontemporer”. Dalam tampilan fasad menggunakan 

material-material yang baru, sehingga dengan adanya konsep arsitektur 

kontemporer ini tampilan desain mengikuti era jaman sekarang. Untuk 

materialnya sendiri lebih bermain pada kayu, batu kali, dan kaca dari ketiga 

material dipadupadankan dengan seondary skin, dan cladding ini membuat fasad 

bangunan menjadi tampilan visual yang berbeda serta terkesan unik. 

3.2.4 Eksterior Bangunan  

 Tabel 2 Penerapan Material Eksterior  

Nama material Aplikasi Fungsi 
 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 1 Batu Bata 

 Sumber: id.pinterst.com 

 Dinding Penggunaan batu bata sebagai pembatas 

 

ruang dan estetika.dalam ruang 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 4. 2 kayu 

  Sumber: id.pinterst.com 

 Finishing kolom 

 

 Finishing dinding  

Penggunaan kayu sebagai  sebagai 

finishing 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 3 Batu alam 

 Sumber: id.pinterst.com 

 Finishing lantai 

 Finishing dinding 

Penggunaan materal batu alam sebagai  

finising lantai dan dinsing. Keunggulan 

batu alam memberikan kesan lebih 

natural dan membrikan ksan sejuk. 

Sumber: Analisa Penulis, 2018 
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3.2.5 Interior Bangunan  

Tabel 3 Penerapan Material Iterior 

Nama material Aplikasi Fungsi 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Langit-langit 

 

 Dinding 

Panel Absorber dipih sebagai finishing 

untuk langit-langit/dinding yang 

memiliki nilai NRC(Noise Reduction 

Coeffient) keunggulan :ramah 

ligkungan dan bisa dipasang sesuai 

kebutuhan. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Dinding 

 

 Langit-langit 

 

 Finishing 

lantai 

panggung 

Matrial   kayu  berfungsi sebagai 

finishing dining, langit-langit dan lantai. 

Keunggulan: Sebagai estetika dan dapat 

meneruskan gelombang nada rendah. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Lantai Karpet wool adalah pilihan paling pass 

untuk melapisi lantai. Keunggulan: 

Membantu dalam penyerapn udara.       

 

      Sumber: Analisa Penulis, 2018 

3.4 Analisa Utilitas  

 

                                   

        

 

 

 

 

 

 

Gambar  4 Skema Distribusi Air Bersih 

Sumber: Penulis,2018 
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Gambar  5 Skema Distribusi Air Bersih 

Sumber: Penulis,2018 

 

 

Gambar  6  Sistem Jaringan Listrik  

                                           Sumber: Penulis,2018 

 

 

 

Gambar  7 Sistem Jaringan Penghawaan 

                                       Sumber: Penulis,2018 
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Gambar  8 Sistem Jaringan Penghawaan 

                                           Sumber: Penulis,2018 

 
 

4. PENUTUP  

Kesimpulan dari hasil perencanaan “Taman Kreativitasa Anak Bangsa di 

Surakarta” adalah memberikan wadah terhadap anak bangsa dalam 

mengeksplorkan segala karya kreativitasnya melalui kegiatan Pameran, Pagelaran, 

Edukasi, dan Perdagangan. Dengan adanya “TKAB” sangat membantu dalam 

meningkaatkan  Kota Solo sebagai Kota Kreatif. Merancang sebuah bangunan 

dengan pendekatan Arsitektur Kontemporer yang dibuat secara menarik dengan 

bentuk dasar melingkar dan tata masa yang menyebar. Kegiatan dalam bangunan 

yang berpotensi tinggi adalah mural dan photography. 
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