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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seni rupa merupakan 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.

Berbagai macam seni rupa yang berkembang tidak lepas dari awal fungsi seni rupa itu

sendiri,dapat 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 2 yaitu seni rupa 2

dimensi yang hanya memiliki panjang dan lebar saja dan seni rupa 3 dimensi yang memiliki

panjang lebar serta ruang.

Solo merupakan Kota yang kental akan budaya seni. Banyak sekali even-even seni baik

local maupun internasional yang diadakan setiap tahunnya. Tentunya hal ini menarik minat

wisatawan nusantara maupun mancanegara untuk datang dan menyaksikan lasngsung even-even

kesenian yang ditampilkan, baik kesenian tradisional maupun kesenian kontemporer (kekinian)

dan kesenian modern yang memiliki banyak pengaruh budaya barat.  Kesenian tradisonal dapat

kita jumpai karena solo memiliki pengaruh dari budaya Jawa yang masih erat dipegang. Kesenian

tersebut dapat kita lihat dari seni tari, seni pertunjukan dan seni rupa. Namun Solo juga tidak

menutup kesenian dari Negara lain untuk ditampilkan di kota ini, terutama seni rupa yang telah

berkembang cukup lama di Solo.

Seiring dengan perkembangan dunia kesenia rupaan, Solo memiliki banyak sekali

pameran-pameran baik itu secara permanen, yang dapat kita jumpai di Museum Radya Pustaka,

Museum Dullah, tetapi juga dapat kita jumpai pameran-pameran temporer pada Taman Budaya

Jawa Tengah Surakarta, Taman Balekambang, bahkan di Solo Paragon Mall. Tidak hanya para

penggiat seni rupa, mahasiswa dari Fakultas Seni Rupa dan Desain UNS dan Institut Seni Rupa

Surakarta juga ikut mengisi pameran temporer di tempat tersebut. Dan dilihat dari banyaknya

pengunjung yang datang ke tempat pameran tersebut, setidaknya akan lebih memudahkan

apabila memiliki suatu tempat untuk menampung berbagai kegiatan tersebut.

Maka di kota solo yang kental akan berbagai seni rupa nampaknya perlu diwujudkan
adanya suatu wadah yang mampu menampung berbagai kegiatan seni rupa, melukis, memahat,
dan berbagai macam seni rupa lainya. Juga diperlukan suatu tempat untuk berdiskusi,
memamerkan berbagai karya dan memikat hati masyarakat awam dari berbagai kalangan untuk
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lebih mengenal seni rupa yang telah ada dan lama berkembang di Indonesia terutama kota
Surakarta.

1.2 Tujuan Dan Sasaran

1.2.1. Tujuan

Tujuan pembahasan adalah untuk mendalami serta merumuskan permasalahan tentang

perencanaan dan perancangan SFAS “Solo Fine Art Space” yang mampu menampung karya karya

seniman rupa. Galery seni lukis ini dilengkapi oleh fasilitas – fasilitas yang mendukung perawatan

karya – karya, untuk memamerkan karya , mengasah bakat, dan menambah pengetahuan bagi

masyarakat awam agar lebih tertarik dan menghargai dengan seni rupa yang telah ada dan

berkembang dengan menggunakan penekanan desain Eco-Architecture. Pertimbangan unsur-

unsur interaktif, keamanan, kenyamanan, fungsional, estetika serta kontekstual di dalamnya.

1.2.2. Sasaran

a. Tersusunnya usulan langkah-langkah pokok proses (dasar) perencanaan dan perancangan SFAS

“Solo Fine Art Space” dengan penekanan desain Arsitektur Eco-Architecture melalui aspek-

aspek panduan perancangan (design guidelines aspect) dan alur pikir proses penyusunan

sinopsis, penyusunan LP3A dan Desain Grafis yang akan dikerjakan.

b. Terciptanya suatu desain SFAS “Solo Fine Art Space” pertimbangan unsur interaktif, keamanan,

kenyamanan, fungsional, estetika serta kontekstual di dalamnya yang di padukan dengan

unsur Budaya Jawa Kota Surakarta yang sangat kuat.

1.3 Manfaat

1.3.1. Secara Subjektif

Untuk memenuhi persyaratan mengikuti Tugas Akhir di Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik

Universitas Diponegoro Semarang dan sebagai acuan dalam pengembangan penyusunan

Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) serta memiliki kompetensi

desain aplikatif yang berbasis penelitian dalam proses Tugas Akhir.

1.3.2. Secara Objektif

Dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai

pengembangan Galeri seni dengan pertimbangan unsur interaktif, keamanan, kenyamanan,

estetika, fungsional, serta kontekstual serta bermanfaat bagi penyusunan Landasan Program

Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A).

1.4 Ruang Lingkup  Pembahasan

Untuk menghindari kerancuan pembahasan dan kekurang jelasan permasalahan, maka
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sangatlah penting untuk menentukan ruang lingkup. Jenis dari ruang lingkup dalam pembahasan

ini meliputi :

1.4.1. Ruang Lingkup Materi

Secara materi, lingkup pembahasan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan ilmu

arsitektur dengan pendekatan perencanaan (aspek fungsional dan kontekstual) dan pendekatan

perancangan (aspek arsitektural, aspek kinerja, dan teknis) melihat SFAS “Solo Fine Art Space”

sebagai bangunan massa tunggal di bidang kesenian dengan pertimbangan unsur interaktif,

kenyamanan, estetika, keamanan, serta kontekstual.

1.4.2. Ruang Lingkup Konsep Perancangan

Secara konsep perancangan, lingkup pembahasan meliputi pertimbangan penekanan

desain arsitektur ekologi serta aspek-aspek kinerja dan teknis.

1.5 Metode  Pembahasan

Pembahasan dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan

mengumpulkan, memaparkan, menganalisa dan menyimpulkan data sehingga diperoleh suatu

pendekatan program perencanaan dan perancangan untuk selanjutnya digunakan dalam

penyusunan program dan konsep dasar perencanaan dan perancangan serta menggunakan

metode dokumentatif, yaitu dengan mendokumentasikan data-data yang dibutuhkan yang

berkaitan dengan perencanaan dan perancangan ini.

1.5.1. Metode deskriptif

melakukan pengumpulan data melalui studi pustaka/ studi literatur, data dari instansi terkait,

wawancara dengan narasumber, observasi lapangan serta browsing internet

1.5.2. Metode dokumentatif

mendokumentasikan data yang menjadi bahan penyusunan penulisan ini. Pendokumentasian

data dilakukan dengan perekaman visual melalui hasil foto yang yang didapatkan saat studi

lapangan maupun literatur.

1.5.3. Metode komparatif

Melakukan studi lapangan terhadap obyek survei sejenis, yakni galeri seni lukis dan seni rupa.

Yang kemudian di bandingkan untuk menemukan pemecahan masalah serta membantu desain.

1.6 Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang, tujuan dan

sasaran, manfaat, ruang lingkup bahasan, sistematika pembahasan dan alur pikir
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pembahasan mengenai SFAS “Solo Fine Art Space” dengan Penekanan Desain Arsitektur

Eco-Architecture.

BAB II STUDI PUSTAKA DAN STUDI BANDING

Merupakan pembahasan mengenai studi pustaka untuk mengkaji aspek-aspek

perencanaan dan perancangan SFAS “Solo Fine Art Space”; hasil studi banding Art gallery

yang sudah ada untuk menemukan pendekatan perencanaan dan perancangan melalui

penekanan desain arsitektur Eco-Architecture sebagai acuan aspek perencanaan dan

perancangan SFAS “Solo Fine Art Space”.

BAB III TINJAUAN DATA

Merupakan pembahasan data-data fisik, non-fisik, potensi dan masalah mengenai

tinjauan Kota Surakarta.
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1.7 ALUR PIKIR

F
E
E
D

B
A
C
K

PERANCANGAN
Penekanan Desain Eco-
Architecture
 Pengguna
 Aktivitas
 Kebutuhan ruang
 Fasilitas
 Sarana dan prasarana
 Kapasitas
 Program ruang

DATA STUDI BANDING

TUJUAN
merumuskan perencanaan dan perancangan Solo Fine Art Space yang mampu mewadahi berbagai macam kegiatan seni rupa seperti
melukis, memahat dan berbagai fasilitas penunjang kegiatan seni rupa tersebut
SASARAN
Tersusunnya usulan langkah-langkah pokok proses (dasar) perencanaan dan perancangan Solo Fine  Art Space berdasarkan atas aspek-
aspek panduan perancangan (design guide lines aspect).

LATAR BELAKANG
AKTUALITAS
 Kota Surakarta mengalami Perkembangan yang pesat untuk menjadi kota yang setara dengan kota kota besar lainnya di

Indonesia
 Banyaknya penggiat seni rupa baik dari kalangan professional maupun kalangan mahasiswa
 semakin meningkatnya jumlah wisatawan baik lokal maupun luar negeri yang mengunjungi Kota Surakarta
 Rutinnya kegiatan festival tahunan berkelas Internasional dan Kirab Budaya
 Memiliki Bandara Internasional Adi Sumarno Surakarta
 Banyaknya Objek wisata di Kota Surakarta
 Pemerintah Surakarta yang Pro Investasi

URGENSI
 Penambahan galeri seni rupa yang dapat menyetarakan kedudukan Surakarta dengan kota besar lainnya.
 Kota Surakarta memiliki keunggulan-keunggulan yang dapat dapat menjadi alasan didirikan Fine Art Space di Surakarta
 Dapat meningkatkan perekonomian Masyarakat Surakarta dan pendapatan daerah Kota Surakarta.

ORIGINALITAS
Bagaimana merancang Solo Fine Art Space di Surakarta konsep penekanan desain arsitektur ekologi dengan cara meng.unakan
material alam dan program ruang yang bersimbiosis dengan alam
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SFAS “Solo Fine Art Space”

Dengan Penekanan desain Eco Architecture

HASIL

Landasan Program Perencanaan

dan Perancangan Arsitektur (LP3A)

Solo Fine Art Space

ANALISA
Pendekatan Program Perencanaan
dan Perancangan Arsitektur yang

mengacu pada aspek - aspek
kontekstual, fungsional,

arsitektural, teknis, dan kinerja.

PERENCANAAN
Solo Fine  Art Space
Pelaku dan aktivitas, hubungan ruang,
persyaratan ruang, struktur bangunan,
utilitas bangunan, filosofi atau
penekanan desain, data tapak.

TINJAUAN
TINJAUAN UMUM/ STUDI LAPANGAN
Tinjauan Kota Surakarta
Tinjauan Art Gallery
TINJAUAN PUSTAKA
Berupa landasan teori, standar perancangan,
kebijaksanaan perencanaan dan perancangan.
(browsing internet dan studi literatur)

Kesimpulan, Batasan, dan Anggapan


