
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seni mural dikenal sebagai seni visual jalanan, yaitu seni dua dimensi yang 

dibuat dan ditampilkan pada ruang publik kota. Terdiri dari berbagai macam 

bentuk, yaitu graffiti, whipaste, stencil dan sticker slap (Prasetyo, 2013). Seni 

mural sudah ada sejak jaman dahulu bahkan mulai dari beratus tahun yang lalu 

sebelum peradaban modern, diduga sejak 3000 tahun SM. Sejumlah gambar 

prasejarah pada dinding goa diantar mira, spanyol, dan blascau, perancis yang 

memiliki lukisan aksi-aksi berburu, meramu dan aktivitas religious. Di 

indonesia juga banyak peninggalan-peninggalan sejarah dalam bentuk lukisan 

dinding goa atau pada lempengan-lempengan batu besar. Hal itu ialah tanda 

bahwa seni mural sudah menjadi salah satu produk budaya manusia-manusia di 

masa lampau. Di jaman modern mural lebih akrab dengan kehidupan sosial 

manusia dan banyak dikaji secara keilmuannya, sehingga menjadi aliran 

tersendiri dalam seni rupa. Hal ini ditandai dengan banyaknya banyak dinding-

dinding yang dilukis sebagai bentuk keresahan, krisis eksistensi, atau bentuk 

kritikan pada isu yang berkembang di masyarakat melalui gambar, tulisan, 

poster dan stiker di dinding jalanan atau media lainnya. 

 

Munculnya seni mural di Surabaya pertama kali hadir pada 2004 yang 

diawali oleh Obed Bima Wicandra, seorang lulusan dari Institut Seni Indonesia 

(ISI) Yogyakarta. Berawal dari keinginannya untuk menghiasi kota Surabaya 

menjadi lebih berwarna yaitu dengan melukis di tembok atau bisa disebut 

sebagai mural dengan tema yang diangkat kampanye AIDS. Hingga saat itu 

mural di Surabaya terus berkembang dan semakin banyak pelaku seni mural dan 

pegiat seni mural. Seperti kritikus seni yang merupakan orang yang sangat 

berpengaruh, karena memiliki peran sebagai pengkritik sebuah kualitas karya 

seorang seniman. Selain kritikus seni juga terdapat akademisi seni, yaitu seorang 

yang memilikikeilmuan di bidang kesenian, hal ini dapat dikatakan sebagai 

dosen atau pengajar. Lalu terdapat juga pelaku seni mural jalanan atau komunitas 

mural. Seperti komunitas Tiada Ruang, Bunuh Diri, Sembako, Arctic, dan 

Serbuk Kayu. Pada tahun 2011 muncul komunitas baru yaitu komunitas Serikat 

Mural Surabaya atau biasa disebut SMS. Serikat Mural Surabaya merupakan 

sebuah komunitas yang merangkul seluruh komunitas mural yang ada di 

Surabaya menjadi sebuah perserikatan mural. Alasan komunitas ini, bergabung 

untuk mengurangi konflik antar sesama komunitas. 
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Komunitas mural di Surabaya berkembang di masyarakat dalam bentuk seni 

jalanan untuk menuangkan keresahan atau kritikan pada permasalahan yang 

terjadi. Wajah kota Surabaya kini dapat ditemui coretan-coretan dari aksi 

sekelompok orang yang tergabung dalam komunitas. Mural sebagai media seni 

rupa telah berkembang dan mendapat perhatian dari masyarakat luas. Ditandai 

dengan hasil mural yang hadir di beberapa dinding kampung-kampung di 

Surabaya. Ruang publik kota merupakan tempat yang digunakan untuk 

membuat dan menampilkan seni mural. Kehadiran mural di berbagai tempat-

tempat publik seperti tembok-tembok rumah pinggir jalan, tembok gang, 

jembatan dan sarana umum lainnya. Tempat-tempat seperti inilah yang dipilih 

pemural, karena lokasinya yang terbuka dan dekat dengan aktifitas masyarakat. 

Seni mural sendiri umumnya dibuat untuk memperindah kota, meski begitu 

fungsi dari seni yang ditampilkan pada ruang publik akan dimaknai beragam 

oleh para penikmat ditengah perdebatan masyarakat mengenai mural sebagai 

aksi illegal dan legal. Sekilas aksi seni mural yang dilakukan asal-asalan erat 

hubungannya dengan aksi geng jalanan atau vandalisme, namun bila aksi mural 

dibuat dengan tujuan yang jelas serta memiliki makna dan nilai estetika yang 

benar hasil mural pun akan terlihat nilai seni yang tinggi. Pemerintah kota dan 

tata kota pelaku pencoret jelas saja adalah musuh dikarenakan merusak 

keindahan dan kerapian kota. Peraturan daerah kota Surabaya tahun 2013 

tentang penyelenggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Bab V 

dari Perda tersebut, khususnya pasal 21 ayat (1) poin a menyatakan “Setiap 

orang dan/atau badan dilarang: mencoret-coret, menulis, melukis, menempel 

iklan di dinding atau ditembok, jembatan lintas, jembatan penyebrangan orang, 

halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya. 

Kota Surabaya yang pernah meraih penghargaan Kalpataru pastinya tidak 

ingin terdapat area-area dinding maupun bangunan-bangunan umum yang 

dipenuhi coretan-coretan yang tak beraturan, memang meski pemerintah kota 

belum sepenuhnya memberi ruang bagi seniman mural, disebabkan masih 

ilegalnya hukum untuk menjalankan seni ini. Coretan-coretan yang ada ini 

terkadang menghasilkan wajah buruk bagi kota yang sedang membangun 

image sebagai kota yang bersih, rapih dan tertata (Wicandra, 2005;par 3), meski 

banyak anggapan negatif seni mural memiliki banyak fungsi, yaitu memberikan 

suasana baru di dalam kota, memberikan pendidikan sosial serta pembelajaran 

ide-ide kesenirupaan dan mengkritisi pemerintah. Pada tahun 2016, Walikota 

Surabaya Tri Rismaharini berupaya menghidupkan kembali mural di Surabaya, 

yaitu dengan memberikan ruang bagi mereka untuk bisa menyalurkan hobi, 

dapat menghasilkan uang dari hobi tersebut dan berencana menjadikan mural 

sebagai 
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wisata kota dan membuat pasar seni di tepi kalimas. Namun sejak statement itu 

dikeluarkan hingga sekarang belum terealisasikan satupun. 

Dalam perkembangan mural di Surabaya ketiga pelaku tersebut secara tidak 

langsung telah tercipta sebuah cluster atau kelompok sosial yang berbeda, 

sehingga menyebabkan sebuah konflik berkreasi dalam masyarakat dan melihat 

adanya potensi untuk mewadahi komunitas mural di Surabaya dan didukung 

dari rencana pemerintah, maka diperlukan sebuah edukasi wisata. Sehingga bisa 

dimanfaatkan sebagai tempat berkolaborasi antara 3 pelaku seni mural untuk 

menciptakan perubahan sosial di masyarakat. Serta sebagai tempat untuk 

mereka belajar, bersosialisasi dan berkreasi secara benar. Sehingga secara 

tidaklangsung juga akan merubah pola pikir dan perilaku menjadi positif. 

 
1.2 Identifikasi Masalah 

Dari penjelasan latar belakang di atas, identifikasi masalah dalam perancangan 

ini antara lain : 

 Belum terwujudnya rencana pemerintah kota Surabaya untuk mewujudkan 

mural sebagai destinasi wisata di Surabaya 

 Tidak adanya fasilitas seni mural untuk kritikus seni, pelaku seni dan 

akademisi seni untuk dapat berkolaborasi dengan karakter perilakunya 

masing-masing 

 Belum adanya fasilitas edukasi seni mural yang menjadi ciri khas atau ikon 

kota Surabaya 
 

1.3 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan langkah dari suatu problematika, dan 

merupakan sumber kegiatan pokok pada penelitian. Perumusan masalahnya 

ialah sebagai berikut : 

 Bagaimana rancangan fasilitas edukasi yang dapat membuat pelaku 

berkreasi dan berperilaku positif? 

 Bagaimana rancangan bentukan tatanan massa yang sesuai dengan tuntutan 

fungsi edukasi sebagai ikon kota Surabaya? 

 Bagaimana rancangan fasilitas yang latar belakang perilaku kritikus seni, 

pelaku seni dan akademisi seni dapat mengkolaborasi seni mural 
 

1.4 Ide 

Dari beberapa penjelasan latar belakang sampai rumusan masalah, maka ide 

yang diambil adalah : 
“PERANCANGAN FASILITAS EDUKASI SENI MURAL

 DI SURABAYA” 
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1.5 Tujuan dan Sasaran 

1.5.1 Tujuan 

a. Menghasilkan rancangan fasilitas edukasi seni mural di Surabaya 

sebagai ikon kota Surabaya 

b. Menghasilkan rancangan fasilitas edukasi seni mural yang dapat 

menjadi daya tarik wisata di Surabaya 

c. Menghasilkan rancangan fasilitas untuk dapat berkolaborasi seni 

dengan karakter perilaku yang berbeda 

1.5.2 Sasaran 

a. Komunitas jalanan seni mural, Seniman Akademisi 

b. Para Pelajar yang tertarik dalam seni rupa mural untuk belajar dan 

dapat mengembangkan kemampuannya 

 
1.6 Batasan 

a. Wilayah perancangan adalah wilayah Kota Surabaya dengan lingkup 

pelayanan, lingkup nasional 

b. Sifat, proses dan program dari kegiatan di dalamnya di sesuaikan dengan 

standar dan pedoman yang berlaku 

c. Fasilitas edukasi ini bersifat mengedukasi dengan memberikan pelatihan 

dan mempertunjukan hasil karya seni visual maupun literatur 

 
1.7 Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan laporan Perancangan Arsitektur 7 sistematika penulisan 

yang digunakan adalah berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Terdapat beberapa poin yaitu : 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Identifikasi Masalah 

1.3 Rumusan Masalah 

1.4 Ide 

1.5 Tujuan dan Sasaran 

1.6 Batasan 

1.7 Sistematika Penulisan 

1.8 Kerangka Fikir Perancangan 

 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KEBIJAKAN 

Terdapat beberapa poin yaitu : 
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2.1 Pengertian Judul 

2.2 Tinjauan Fungsi 

2.3 Standar Perancangan 

2.4 Tinjauan Lokasi 

2.5 Studi Banding Obyek Sejenis 

BAB III METODE PEMBAHASAN  

Terdapat beberapa poin yaitu : 

3.1 Alur Pemikiran 

3.2 Penjelasan Alur Pemikiran 

BAB IV ANALISA PERANCANGAN FASILITAS EDUKASI SENI 

MURAL DI SURABAYA 

Terdapat beberapa poin yaitu : 

4.1 Penetapan Karakter Obyek, Pelaku dan Lokasi 

4.2 Analisa Eksternal 

4.3 Analisa Internal 

BAB V KONSEPSUALISASI DAN TRASFORMASI 

Terdapat beberapa poin yaitu : 

5.1 Konsep Dasar 

5.2 Konsep Penataan Tapak 

5.3 Konsep Bangunan 

5.4 Transformasi Konsep 

BAB VI DRAFT HASIL RANCANGAN 

Terdapat beberapa poin yaitu : 

6.1 Transformasi Konsep 

 
REFERENSI ATAU DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN 
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1.8 Kerangka Fikir Perancangan 

 

IDE IDENTIFIKASI 

RUMUSAN MASALAH 
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