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Surakarta Contemporary Art Center 

 (Dengan Pendekatan Arsitektur Kontemporer) 

 

Abstrak 

Surakarta atau Kota Solo merupakan kota seni dan budaya yang terletak di Jawa Tengah. Kota 

Solo terkenal sebagai kota yang memiliki sejarah serta warisan budaya yang kaya. kota yang di dirikan 

oleh pakubuwono II ini memiliki pusat di kraton kasunanan Surakarta hadiningrat yang merupakan 

penerus dari kerajaan islam mataram. sebagai kota yang memiliki budaya jawa yang kental, Kota Solo 

memiliki banyak karya seni tradisional jawa yaitu berupa tari budaya, seni musik gamelan, seni musik 

keroncong, pertunjukan wayang, dan masih banyak lagi. Seni tradisional merupakan suatu peninggalan 

yang harus di lestarikan maka dari itu kesenian tradisional jawa di Kota Solo mendapatkan perhatian 

penuh dari pemerintah Kota Solo. Banyak tesedia fasilitas untuk pertunjukan seni budaya, seperti 

gedung pertunjukan, taman budaya, museum dan galeri serta sering di adakan nya event event festival 

seni budaya secara tahunan di kota solo. dari banyak aliran seni di Kota Solo ini terdapat satu aliran 

seni yang terbilang cukup baru, yaitu seni kontemporer. Seni kontemporer memiliki arti yaitu seni 

kekinian atau masa kini. Seni kontemporer merupakan suatu bentuk aliran seni yang terbentuk pada 

akhir era modern art. Untuk mendukung kegiatan para seniman kontemporer maka di perlukn tempat 

untuk kegiatan kesenian kontemporer layak nya kegiatan kesenian budaya yang memiliki banyak tempat 

dan fasilitas di Kota Solo. Selain itu contemporary art centre dapat membantu Kota Solo dalam penilaian 

jaringan kota kreatif unesco (UCCN) yang sebelum nya sudah di tolak dua kali. Penolakan terjadi karena 

masih kurang nya tempat tempat kreatif di Kota Solo. Laju pertumbuhan seni kontemporer secara cepat 

menimbulkan masalah baru yaitu kebutuhan ruang seni berupa galeri, museum, dan ruang pertunjukan. 

perancangan komplek seni kontemporer di harap kan dapat menjadi sebuah ruang khusus seni 

kontemporer untuk masyarakat umum khusus nya para seniman kontemporer. 

Kata Kunci : Art centre, Kontemporer, UCCN, Seni dan Budaya 

 

Abstract 

Surakarta or Solo city is a city of arts and culture located in Central Java. Solo City is famous as a city 

that has a rich history and cultural heritage. The city which was founded by Pakubuwono II has a center 

in the Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat which is the successor of the Mataram Islamic kingdom. 

As a city that has a rich Javanese culture, Solo has many traditional Javanese art works, namely in the 

form of cultural dance, gamelan music, keroncong music, puppet shows, and many more. Traditional 

art is a legacy that must be preserved, therefore traditional Javanese arts in Solo City get full attention 

from the Solo City Government. There are many facilities available for cultural arts performances, such 

as performance buildings, cultural parks, museums and galleries as well as often holding annual arts 

and cultural festival events in Solo. of the many art genres in this solo city, there is one art genre that is 

fairly new, namely contemporary art. contemporary art has the meaning of contemporary or present art. 

Contemporary art is a form of art that was formed at the end of the modern art era. To support the 

activities of contemporary artists, a place for contemporary art activities is needed, just like cultural arts 

activities that have many places and facilities in the city of Solo. In addition, the contemporary art center 

can help solo cities in the assessment of the UNESCO Creative City Network (UCCN), which has 

previously been rejected twice. The rejection occurred because there was still a lack of creative places 

in Solo. The rapid growth rate of contemporary art creates new problems, namely the need for art spaces 



 

in the form of galleries, museums and performance spaces. It is hoped that designing a contemporary 

art complex can become a special space for contemporary art for the general public, especially 

contemporary artists. 

Keywords: Art center, contemporary, UCCN, arts and culture 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Surakarta adalah kota budaya yang memiliki banyak warisan budaya dan karya seni tradisional. 

Terdapat banyak kesenian budaya  berupa tari budaya, seni musik gamelan, seni musik keroncong, 

pertunjukan wayang, dan masih banyak lagi. Kesenian budaya adalah suatu hal yang harus di 

lestarikan, oleh karna nya kesenian dan budaya di kota solo mendapatkan perhatian khusus dari 

Pemerintah Kota Surakarta. Dari sekian banyak bentuk dan jenis kesenian di Kota Solo terdapat satu 

gaya seni baru, yaitu Seni Kontemporer. 

Seni Kontemporer adalah bentuk baru karya seni baru atau lebih di kenal dengan sebutan karya 

seni masa kini. Seni Kontemporer adalah gaya baru seni yang terbentuk setelah era karya seni modern. 

Gaya Seni Kontemporer muncul pada pertama kali di Indonesia pada tahun 1970 di kota Yogyakarta 

dalam bentuk karya seni patung.  gregorius Sidharta Soegijo merupakan seniman gaya kontemporer 

pertama yang menciptakan patung tersebut. Di Kota Solo sendiri karya seni kontemporer mulai 

mendapatkan banyak penikmat. Hal itu dapat di lihat dengan banyak nya pertunjukan seni kontemporer 

serta festival festival seni kontemporer yang di adakan di kota solo secara tahunan. Namun dari banyak 

nya acara serta festival kesenian kontemporer tersebut belum memiliki tempt khusus layak nya kesenian 

dan budaya tradisional di kota solo yang sudah memiliki tempat. Banyak acara kesenian kontemporer 

di adakan di Stadion, Mall, dan jalanan yaitu pada saat Car Free Day. Untuk mendukung pertumbuhnan 

karya seni baru yaitu kesenian kontemporer maka di butuhkan sarana pendukung untuk 

keberlangsungan karya seni jenis baru tersebut. maka dari itu di lakukan perancangan berupa museum 

seni kontemporer di Kota Solo. hal ini di lakukan sebagai bentuk dukungan terhadap kesenian di kota 

seni dan budaya Surakarta. 

Art Center adalah sebuah komplek kesenian yang didirikan dengan tujuan sebagai  

pengembangan seni  dan budaya yang dapat menjadi wadah serta pusat edukasi terhadap hal hal yang 

berkaitan dengan seni. 

Perencanaan dan perancangan Surakarta Contemporary Art Centre ini memiliki beberapa 

tujuan. Pertama adalah untuk membantu Kota Solo dalam pengajuan menjadi anggota UCCN oleh 

UNESCO, UNESCO adalah suatu organisasi dari perseeikatan bangsa bangsa yang bergerak pada 

bidang pendidikan, budaya, serta keilmuan membentuk sebuah jaringan yang disebut UCCN (unesco 



 

creative city network) atau dalam bahasa indonesia arti nya jaringan kota kreatif unesco, yang kedua 

adalah sebagai wadah kesenian jenis baru yaitu seni kontemporer, dan yang ketiga sebagai tujuan 

pariwisata yang baru bagi Kota Solo. 

Karya seni kontemporer memiliki pertumbuhan dan peminat yang cukup banyak. Maka dari itu 

timbul masalah baru yaitu kebutuhan ruang seni berupa galeri, museum, dan ruang pertunjukan. Kota 

Solo dapat di bilang tidak memiliki tempat khusus untuk karya seni kontemporer. Terdapat satu museum 

milik privat yaitu museum tumurun yang memamerkan karya seni kontemporer. perancangan komplek 

seni kontemporer di harap kan dapat menjadi sebuah ruang khusus seni kontemporer untuk masyarakat 

umum khusus nya para seniman kontemporer. 

 

2. METODE 

Metode yang di gunakan dalam pembahasan dengan tahapan sebagai berikut: 

2.1 Pengumpulan Data 

a. Studi Literatur 

melakukan pencarian literatur dan teori dari berbagai sumber yang terpercaya serta terbaru sebagai 

acuan dalam melakukan perancangan 

b. Studi Lapangan 

melakukan pencarian di berbaggai lokasi sehingga di dapatkan lokasi yang tepat untuk 

pembangunan art centre. 

c. Studi Komparatif 

melakukan studi banding terhadap bangunan yang memiliki fungsi yang sama terhadap Art Centre. 

2.2 Pengolahan Data 

a. Identifikasi Data 

melakukan identifikasi terhadap data yang telah di peroleh dalam proses pengumpulan data 

b. Analisa Data 

melakukan Analisa terhadap data yang di peroleh dengan mempertimbangkan potensi potensi 

yang dapat mendukung perencanaan Art Centre. 

c. Hasil 



 

Hasil akhir berupa konsep hasil penelitian yang di padu dengan berbagai reeferensi sebagai dasar 

perencanaan dan perancangan Art Centre. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1 Analisa Konsep Makro 

3.1.1 Lokasi Perencanaan 

Pemilihan lokasi site dilakukan dengan beberapa pertimbangan, yaitu : 

1. Tata Ruang dan Wilayah 

Pemerintah Kota Solo mengeluarkan beberapa revisi terhadap peraturan rencana tata raung dan 

wilayah di kota solo. Dalam revisi tersebut terdapat beberapa aturan baru yaitu memberikan 

perhatian khusus terhadap wilayah kota solo sebelah utara. Pemerintah Kota Solo juga telah 

memberikan ijin terhadap para investor untuk membangun serta melakukan investasi di kota 

solo sebelah utara. Selama ini pembangunan di kota solo hanya terpusat pada wilayah tengah 

serta selatan. 

2. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan Prasarana merupakan salah satu fasilitas pendukung serta penunjang aktivitas di 

sebuah Kawasan. Beberapa contoh sarana dan prasarana yang berfungsi sebagai penunjang 

adalah jaringan listrik, jaringan air, transportasi umum, jaringan jalan, jaringan air bersih dan 

jaringan drainase.  

3. Akses 

Pemilihan site dilalui dengan beberapa pertimbangan, yang pertama adalah akses menuju site. 

Pada kota solo sebelah utara sudah memiliki akses yang mumpuni yaitu denga nada nya ring 

road serta berdekatan dengan gerbang tol, sehingga site dapat di akses oleh pengunjung dari 

luar kota. 

 

Setelah melihat beberapa pertimbangan tentang pengelolaan tata ruang dan wilayah, sarana 

prasarana serta akses di kota solo sebelah tmur, maka di tentukan lokasi yang paling berpotensi dan 

cocok untuk pembangunan musem dan Gedung pertunjukan karya seni kontemprer. Lokasi site 

terpilih berada di Jl. Ring Road, Mojosongo, Jebres, Surakarta 57127. 

Lokasi site terpilih terletak pada Kota Solo sebelah utara dan dapat di akses dari jalan Ring 

Road utara mojosongo yang terhubung dengan jalan tol serta akses menuju pusat kota. Total dari 

luas site yang di pilih adalah 372.730 m2. Adapun batas batas terhadap site sebagai berikut : 



 

1. Sebelah timur : pada sebelah timur site terdapat pemukiman penduduk, beberapa pabrik dan 

sungai bengawan solo 

2. Sebelah barat   : pada sebelah barat site merupakan lahan kosong dan pabrik 

3. Sebelah utara  : pada sebelah utara site merupakan jalur utama menuju site yaitu ring road 

mojosongo. 

4. Sebelah selatan : pada sebelah selatan site terdapat aliran sungai bengawan solo. 

 

3.1.2 ANALISA DAN KONSEP SITE 

Setelah di mengetahui kondisi pada site terpilih maka di lakukan Analisa terhadap site sebagai 

berikut : 

a. Analisa Matahari dan Orientasi  

 

 

Gambar 1  Analisa Matahari dan Orientasi 

Sumber : Analisa Pribadi, 2020 

 

Sinar matahari memiliki peran yang vital dalam hal perencanaan bangunan. Sinar matahari 

memiliki fungsi sebagai pencahayaan alamai. Pemilihan arah orientasi bangunan dapat lebih di 

perhatikan untuk menghindari jumlah sinar matahari yang berlebih yang dapat meninkgatkan suhu 

pada bangunan tersebut. Dalam Analisa terhadap lokasi site dihasilkan bahwa arah orientasi 



 

bangunan terbaik terletak menghadap sebelah utara yang merupakan akses terhadap site. Pada 

sebelah barat site terdapat aliran sungai purba bengawan solo yang merupakan sebuah nilai plus. 

Kemudian pada sebelah timur dan barat site di lakukan penanaman vegetasi yang berfungsi sebegai 

peneduh bangunan. 

b. Analisa Arah Angin 

  
Gambar 2 Analisa Arah Angin 

Sumber : Analisa Pribadi, 2020 

 

Pada perancangan bangunan penghawaan alami merupakan hal yang wajib di perhitungkan. 

Penghawaan alami yaitu berupa aliran angin yang masuk pada bangunan sehingga dapat 

mengunrangi penggunaan bahan bakar fosil sebagai penghawaan pada bangunan. Pada site terpilih 

tidak terdapat banyak penghalang seperti bangunan atau Gedung Gedung tinggi yang dapat 

mempengaruhi sirkulasi angin. Hasil dari Analisa yaitu angin bertiup dari arah selatan menuju utara, 

hal ini dapat dijadikan acuan dalam menentukan bukaan atau ventilasi. 

 



 

 

 

c. Analisa Aksesibilitas 

 

Gambar 3 Analisa Aksesibiltas 

Sumber: Analisa Pribadi, 2020 

 

Untuk menuju site terdapat banyak akses, site dapat di akses dari pusat kota solo melalu Jalan Mojo 

dan ring road barat. Untuk akses dari karanganyar dapat di akses dari ringroad sebelah timur melalui 

perbatasan kota solo dan karanganyar. Untuk akses dari luar kota terdapat jalan tol menuju ring road, 

kemudian untuk Main entrance dan Side entrance terletak di sebelah utara site yaitu dari jalan Ring 

Road utara mojosongo. Selain dapat diakses menggunakan kendaraan pribadim Untuk menuju site 

dapat juga menggunakan kendaraan umum yaitu batik trans. 

 



 

 

d.Analisa View 

 

Gambar 4 Analisa View 

Sumber : Analisa pribadi, 2020 

 

Pada site terdapat beberapa area yang memiliki view indah. Yang pertama di sebelah selatan site 

yaitu aliran anak sungai bengawan solo. Lalu yang kedua di sebelah timur terdapat aliran utama 

sungai bengawan solo. Dari hasil Analisa tersebut maka beberapa wilayah yang memiliki site indah 

dapat dimanfaat kan untuk ruang pertunjukan outdoor, public space dan ruang terbuka hijau. 

 



 

3.2 ANALISA KONSEP MIKRO 

3.2.1 Kebutuhan Ruang 

Tabel 1 Kebutuhan Ruang Pengelola 

NO ZONA PENGGUNA JENIS KEGIATAN KEBUTUHAN RUANG 

1 PRIVAT PENGELOLA PARKIR LAHAN PARKIR 

2 IBADAH MUSHOLA 

3 MAKAN MINUM KANTIN 

4 ADMINISTRASI KANTOR PENGELOLA 

5 RAPAT RUANG RAPAT 

6 MENERIMA TAMU RUANG TAMU 

7 MCK LAVATORY 

8 MEE RUANG MEE 

9 SECURITY RUANG CCTV 

10 LOADING BARANG LOADING DOCK 

 

Tabel 2 Kebutuhan Ruang Gedung Pertunjukan 

NO ZONA PENGGUNA JENIS KEGIATAN KEBUTUHAN RUANG 

1 PUBLIK PENGUNJUNG 

GEDUNG 

PERTUNJUKAN 

FRONT OF HOUSE / 

LOBBY 

ENTRANCE HALL 

2 TIKET BOX 

3 RUANG PENITIPAN 

4 KORIDOR 

5 TANGGA 

6 MCK LAVATORY 

 MAKAN MINUM CAFETARIA 

7 PERFORMING ART AUDITORIUM 

8 PRIVAT PERFORMER PERFORMING SPACE PANGGUNG 

9 BACKSTAGE 

10 GREEN ROOM 

11 MCK LAVATORY 

12 TRAINING STUDIO 

 

 

Tabel 3 Kebutuhan Ruang Gedung Serbaguna 

NO ZONA PENGGUNA JENIS KEGIATAN KEBUTUHAN RUANG 



 

1 PUBLIK PENGUNJUNG 

GEDUNG 

LOBBY  

2 MCK LAVATORY 

3 AUDITORIUM STAGE 

4 PRIVAT PENGELOLA FRONT OFFICE TICKET BOX 

5 SECURITY  

6 OFFICE OFFICE 

7 PERFORMER LATIHAN GREEN ROOM 

8 TRANSIT BACKSTAGE 

9 MAKE UP RUANG MAKE UP 

 

Tabel 4 Kebutuhan Ruang Gedung film 

NO ZONA PENGGUNA JENIS KEGIATAN KEBUTUHAN RUANG 

1 PUBLIK PENGUNJUNG 

GEDUNG 

MEMBELI TIKET TIKET BOX 

2 MCK LAVATORY 

3 MAKAN MINUM CAFETARIA 

4 MENONTON STUDIO 

5 TRANSIT RUANG TUNGGU 

6 PRIVAT PENGELOLA FRONT OFFICE TIKET BOX 

7 KEAMANAN RUANG SECURITY 

 MEMASAK KITCHEN 

 

Tabel 5 Kebutuhan Ruang Galeri (Indoor) 

NO ZONA PENGGUNA JENIS KEGIATAN KEBUTUHAN RUANG 

1 PUBLIK PENGUNJUNG 

GALERI 

LOBBY ENTRANCE HALL 

2 TICKET BOX 

3 TRANSIT ROOM 

4 RUANG PENITIPAN 

5 MCK LAVATORY 

6 RUANG PAMERAN IN SHOW CASE 

7 PLINTH 

8 ON WALL 

9 SCULPTURE 

10 MAKAN MINUM CAFETARIA 

11 SOUVENIR SOUVENIR SHOP 

12 LELANG KARYA AUCTION ROOM 

13 PRIVAT ARTIST STOCKING STOCK ROOM / 

GUDANG 



 

14 RESTORATION RESTORATION ROOM 

 

 

Tabel 6 Kebutuhan Ruang Galeri (Outdoor) 

NO ZONA PENGGUNA JENIS KEGIATAN KEBUTUHAN RUANG 

1 PUBLIK PENGUNJUNG 

GALERI 

PAMERAN GALERI OUTDOOR 

2 SITTING GROUP SETTING GROUP 

3 WATERSCAPE 

5 SHOP ART SHOP 

6 MCK LAVATORY 

 

Tabel 7 Kebutuhan Ruang Artist Workshop 

NO ZONA PENGGUNA JENIS KEGIATAN KEBUTUHAN RUANG 

 PRIVAT PENGELOLA OFFICE RUANG PENGELOLA 

 RUANG SECURITY 

 RUANG 

ADMINISTRASI 

 ARTIST WORKSHOP WORKPLACE 

 RUANG FINISHING 

 RUANG ISTIRAHAT 

 GUDANG 

 MCK LAVATORY 

 

Tabel 8 Kebutuhan Ruang Fasilitas Penunjang 

NO ZONA PENGGUNA JENIS KEGIATAN KEBUTUHAN RUANG 

 PUBLIK PENGUNJUNG IBADAH MUSHOLA 

 ANJUNGAN TUNAI ATM 

 PRIVAT PENGELOLA UTILITAS RUANG UTILITAS 

 

3.2.2 Besaran Ruang 

Tabel 9  Besaran Ruang Total 

Nama Bangunan Luas Total 

Kantor Pengelola 287,7 M2 

Gedung Pertunjukan 9.750 M2 



 

Galeri (Indoor) 11.040 M2 

Galeri (Outdoor) 9.250 M2 

Gedung Serba guna 2.260 M2 

Gedung film 4.485 M2 

Sekolah seni 2000 M2 

Workshop 3.165 M2 

Fasilitas Penunjang 1.362 M2 

Total Luas Bangunan 43.600 M2 

 

Tabel 10 Perda Kota Surakarta No. 8 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung 

Nama 

Jalan 

Luas 

Lahan 

Tinggi Bangunan Kdb 

(Max 

%) 

Kdh 

(Min 

%) 

Arp 

(Min%) 

Jl. Ring 

Road 

> 5000 Max 30 Lapis (124 M) 60 20 20 

 

Berdasarkan tabel di atas maka perhitungan luas tapak sebagai berikut : 

a. KDB (Koefisien Dasar Bangunan) 

Berdasarkan KDB yang di tetapkan pemerintah melalui perda no 8 tahun 2016 pada Jl. Ring 

Road adalah maksimal 60% maka perhitungan pada site sebagai berikut : 

Luas Lahan x 60% = 372.730 m2 x 60% = 223.638 m2 (Luas Maksimal) 

b. KDH (Koefisien Dasar Hijau) 

Berdasarkan KDH yang di tetapkan pemerintah melalui perda no 8 tahun 2016 pada Jl. Ring 

Road adalah minimal adalah 20% maka perhitungan pada site sebagai berikut : 

Luas Lahan x 20% = 372.730 m2 x 20% = 74.546 m2 (Luas Minimal) 

c. ARP (Area Ruang Parkir) 

Berdasarkan ARP yang di tetapkan pemerintah melalui perda no 8 tahun 2016 pada Jl. Ring 

Road adalah minimal adalah 20% maka perhitungan pada site sebagai berikut : 

Luas Lahan x 20% = 372.730 m2 x 20% = 74.546 m2 (Luas Minimal) 

d. Jumlah Lantai 



 

Berdasarkan perda no 8 tahun 2016 pada Jl. Ring Road maka jumlah lantai maksimal adalah 

30 lapis atau dengan tinggi maksimal 124 m. 

 

3.3 KONSEP ARSITEKTUR KONTEMPORER 

3.3.1 Material 

a. Fiber – reinforced concrete  

Fiber reinforced concrete adalah beton yang terdiri dari serat dan tulangan di bagian 

dalamnya. Tujuan dari dua bahan tersebut untuk menguatkan beton terhadap gaya tarik yang 

disebabkan oleh pengaruh temperatur, perubahan cuaca dan iklim. Fungsi dari keberadaan 

serat-serat ini juga dapat mengurangi kerusakan atau keretakan yang bisa saja terjadi akibat 

faktor-faktor tersebut. 

 

 

 

Gambar 5  Fibre Reinforced Concrete 

Sumber : Constrofasilitator.com , 2020 

 

 

 



 

b. Mycelium 

Mycelium adalah suatu material terbarukan berupa jamur yang dapat berkembang dan dapat 

di olah menjadi material bangunan seperti batu bata. Mycelium memiliki kelebihan yaitu 

ramah lingkungan, dapat memperbaiki diri nya sendiri atau self-recovery saat terjadi 

kerusakan, tahan api, serta dapat mencegah muncul nya mikro organisme perusak material 

seperti contoh nya rayap. 

 

Gambar 6  Material Mycelium 

Sumber : Google.com , 2020 

c. Kaca   

Kaca digunakan sebagai material ornamen, bukaan atau jendela, material kulit bangunan, 

sampai pada material struktur bangunan. Sifat kaca yang transparan, simple, dan bersih 

menjadikan material ini sangat cocok untuk jenis arsitektur kontemporer.  

 
Gambar 7 Material Kaca  

Sumber : Zahahadid.com , 2020 



 

d.Kayu  

Kayu merupakan salah satu material konstruksi yang sudah lama digunakan pada 

bangunan di wilayah iklim tropis khusus nya Indonesia.  jenis material kayu cocok 

digunakan sebagai rangka ataupun sebagai material ornamen interior maupun exterior.  

  

  
Gambar 8 Material Kayu  

Sumber : Pinterest.com ,2020  

 

3.3.2 Konsep Teknologi 

Pada gaya arsitektur kontemporer, teknologi merupakan hal wajib untuk di terapkan. 

Pada konsep art centre ini teknologi yang di gunakan adalah menggunakan Artificial 

Intelligence atau kecerdasan buatan yang di terapkan pada system bangunan seperti contoh 

nya, pada plaza bangunan menggunakan teknologi hologram sebagai media penunjuk arah 

atau pusat informasi.  

  

  
  

Gambar 9  penggunaan artificial intelligence pada teknologi bangunan 
Sumber: Google.com 

 



 

3.3. KONSEP BIO DESIGN 

a.Biophilic  

Biophilic Design merupakan sebuah teori desain yang di awali dari mengkaji fenomena 

bahwa pada hakikat nya manusia mencintai lingkungan yang alami, beberapa penelitian 

membuktikan  bahwa  manusia berada  pada  kemampuan  optimalnya  ketika berada  di  

dalam  lingkungan  yang  alami. (Stephen Kellert 2007). Maka dari itu penerapan konsep 

biophilic pada bangunan art centre ini adalah penggunaan material material alam serta 

memperbanyak lahan hijau seperti hutan kecil dan landscape.  

  

b. Biomorphic  

Biomorphic Design adalah design yang terinspirasi dari alam seperti contoh bentuk 

daun, bunga, aliran air, hewan dan lain sebagai nya. Pada penerapan design di pilih bentuk 

aliran sungai bengawan solo yang dinamis dan memiliki bentuk lekukan yang indah 

sehingga menghasilkan design kontemporer yang indah.  

  

c. Biomimicri  

Biomimicri adalah sebuah design yang meniru atau me mimic alam. Penerapan pada site 

yaitu pembuatan pohon pohon serta peneduh berbahan bambu untuk meniru area sekitar 

site yaitu sungai bengawan solo yang ditumbuhi banyak bambu.  

 

 
Gambar 10  Konsep ide interior yang memimik hutan tropis  

Sumber : Coretan penulis , 2020  



 

4. PENUTUP 

Berdasarkan Tugas Akhir Dasar Program Perencanaan dan Perancangan yang penulis buat dengan 

judul Surakarta Contemporary Art Centre dengan pendekatan Arsitektur Kontemporer, bertujuan untuk 

mengembangkan kesenian kontemporer yang sedang berkembang di kota solo, selain itu bertujuan 

untuk membantu kota solo untuk mendapatkan penilaian terbaik oleh badan internasional UNESCO 

dapat bergabung menjadi salah satu anggota UCCN. Yang terakhir adalah sebagai tujuan wisata seni 

dan budaya baru di kota solo. 
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