
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KEBIJAKAN 

 
2.1 Pengertian Judul 

2.1.1 Lingkup Pelayanan dan Kapasitas 

a) Lingkup Pelayanan 

Lingkup pelayanan pada perancangan adalah lingkup pelayanan regional. 

Yaitu suatu tingkatan kedaerahan yang memiliki kesamaan karakteristik, 

dalam hal ini adalah kesamaan sebagai kota seni, seperti kota 

Yogyakarta, Jakarta, Bandung dan lain- lain. 

b) Kapasitas Pengunjung 

 Kapasitas Pengunjung Edukasi 

o Anak – anak kurang mampu dan anak jalanan ± 2.000 yang tersebar 

di 6 kota di Indonesia termasuk Surabaya menurut Ramida H.F 

Siringoringo, Direktur Eksekutif Indonesia Street Children 

Organization (ISCO). 

Jumlah anak-anak kurang mampu dan anak anak jalanan = 2.000 : 6 

Kota = 250 anak Surabaya 

o Remaja & Dewasa 

 

Lulusan SMK di Surabaya Lembaga Bimbingan Seni 

SMKN 1 

Surabaya SMKN 12 Surabaya 

DKV 
Seni 

Lukis DKV 
Desain 

Interior Studio Art Magic Surabaya 

 

 
3 kelas x 

30 org 

 

 

2 kelas x 30 org 

 Kelas tes universitas : 20 org/kelas 

 Kelas private : 3 org 

 Kelas anak : 10 org kelas 

 Kelas komik : 3 org/kelas 

 Kelas software : 3 org/kelas 

90 180 72 

342 

Total Pengunjung Edukasi = 250 + 342 = 592 orang 
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 Kapasitas Pengunjung Galeri 

Total Pengunjung = 850 

 
2.1.2 Kualitas Pelayanan 

Salah satu aspek kuat yang dapat menjadi branding suatu tapak 

rancangan adalah citra tapak rancangan, yang merupakan suatu 

gambaran khas yang melekat dan dapat menciptakan representasi bagi 

penduduk sekitar maupun pengunjung. Citra tapak rancangan 

dipengaruhi oleh 5 elemen, yaitu jalur, tepian kawasan, simpul dan 

landmark. Ke 5 elemen ini akan digunakan pada rancangan untuk 

memudahkan mengingat elemen-elemen fisik. 

 
2.2 Tinjauan Fungsi 

2.2.1 Klasifikasi dan Karakteristik Judul 

a) Klasifikasi : 

 Pemahaman Fungsi : Fasilitas Edukasi 

Fasilitas Edukasi adalah sarana untuk melancarkan suatu proses pelaksanaan 

yang mendorong terjadinya pembelajaran untukmenambah pengetahuan baru, 

sikap serta keterampilan melalui penguatan praktik dan pengalaman tertentu. 

 Pemahaman Aksi : Perancangan 

Perancangan adalah suatu proses yang bertujuan untuk menganalisis, 

menilai memperbaiki dan menyusun suatu 

Pengunjung Pameran 

18 
00         

16         
00 

14 
00 

12 

00 

10 
00      

80      

2016, 
Mural 

Muda Liar 

2017, 2018, Seni Lukis 2019, Local 
2020, Happy 

Pengunjung Pameran 
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sistem, baik sistem fisik maupun non fisik yang optimum untuk waktu yang 

akan datang dengan memanfaatkan informasi yang ada. 

 Pemahaman Lokasi : Kota Surabaya 

Kota Surabaya meliputi daratan seluas ± 33.451,14 Ha, berbatasan dengan 

sebelah utara Laut Jawa dan Selat Madura, sebelah timur Selat Madura, sebelah 

selatan Kabupaten Sidoarjo, sebelah barat Kabupaten Gresik. Menurut 

administrasi pemerintahan, wilayah kota Surabaya terbagi dalam 31 kecamatan, 

160 kelurahan, 1405 RW, 9271 RT dan 3.145.862 jiwa. 

 

b) Karakteristik Judul 

 Definisi Perancangan 

Perancangan adalah suatu proses yang bertujuan untuk menganalisis, menilai 

memperbaiki dan menyusun suatu sistem, baik sistem fisik maupun non fisik 

yang optimum untuk waktu yang akan datang dengan memanfaatkan informasi 

yang ada. 

 Definisi Fasilitas 

Menurut KBBI adalah sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi. 

 Definisi Edukasi 

Edukasi merupakan suatu proses interaktif yang mendorong terjadinya 

pembelajaran, dan pembelajaran merupakan upaya menambah pengetahuan 

baru, sikap, serta keterampilan melalui penguatan praktik dan pengalaman 

tertentu (Potter & Perry, 2009). 

 Definisi Seni 

Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa seni merupakan hasil keindahan yang 

mampu menggerakkan perasaan indah siapapun yang melihatnya, sehingga 

apapun perbuatan manusia yang dapat mempengaruhi dan menciptakan 

perasaan indah itulah yang disebut dengan seni. 

 Definisi Mural 

Mural berasal dari murus (dari bahasa Latin), artinya yang memiliki dinding 

dalam pengertian kontemporer, mural adalah lukisan berukuran besar yang 

dibuat pada dinding interior ataupun eksterior. Langit-langit, atau bidang datar 

lainnya. Seni mural merupakan salah satu aliran bidang seni 
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rupa dengan media dinding/tembok atau dengan media permanen lainnya, 

semisal jalan raya, pada sisi kendaraan, pintu, dan media lain yang sifatnya 

luas dan tahan lama. 

 Di 

Menurut KBBI adalah kata depan untuk menandai suatu tempat 

 Surabaya 

Kota Surabaya sebagai kota metropolitan dan ibukota Provinsi Jawa Timur 

terletak di pantai utara Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah Kota 

Surabaya adalah 52.087 Hektar, dengan luas daratan 33.048 Hektar atau 

63,45% dan luas wilayah laut yang dikelola oleh Pemerintah Kota sebesar 

19.039 Hektar atau 36,55%. Wilayah Kota Surabaya berbatasan langsung 

dengan Selat Madura disebelah utara dan sebelah timur, sedangkan di 

sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo dan berbatasan 

dengan Kabupaten Gresik di sebelah barat. 

 
Kesimpulan Judul 

Judul pada perancangan ini adalah Perancangan Fasilitas Edukasi Seni Mural 

di Surabaya. Merupakan sebuah sarana yang difungsikan untuk mewadahi 

segala kegiatan pelatihan seni mural di kota Surabaya. Dengan beberapa 

fasilitas- fasilitas pendukung untuk menggelar berbagai pertunjukan hasil karya 

seni mural yang bisa di komersilkan. Serta sebagai tempat bertemu dan 

berkumpulnya para seniman, kelompok seni mural, para pemuda dan 

masyarakat umum untuk saling bertukar informasi sebagai ajang pengenalan, 

pelestarian serta pengembangan kebudayaan dan penguat identitas seni mural. 

 
2.2.2 Pengembangan Judul 

a) Seni 

 Definisi 

Seni adalah ide atau gagasan proses dari sebuah pemikiran manusia dan oleh 

itu merupakan sinonim dari ilmu. Dewasa ini, seni bisa dilihat dalam intisari 

ekspresi dan sebuah cipta rasa manusia dalam kreatifitas. Seni sangat sulit 

untuk dijelaskan dan juga sulit dinilai, disebabkan masing- masing individu 

manusia mempunyai cita rasa yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. 

Sementara itu beberapa ahli 

b) Definisi Fasilitas 

Menurut Zakiah Daradjat, fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat 

mempermudah upaya dan memperlancar kerja dalam rangka mencapai suatu 

tujuan
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. 

c) Definisi Edukasi 

Edukasi merupakan suatu proses interaktif yang mendorong terjadinya 

pembelajaran, dan pembelajaran merupakan upaya menambah pengetahuan 

baru, sikap, serta keterampilan melalui penguatan praktik dan pengalaman 

tertentu (Potter & Perry, 2009). 

d) Definisi Mural 

Mural berasal dari murus (dari bahasa Latin), artinya yang memiliki dinding 

dalam pengertian kontemporer, mural adalah lukisan berukuran besar yang 

dibuat pada dinding interior ataupun eksterior. Langit-langit, atau bidang 

datar lainnya. Seni mural merupakan salah satu aliran bidang seni rupa 

dengan media dinding/tembok atau dengan media permanen lainnya, 

semisal jalan raya, pada sisi kendaraan, pintu, dan media lain yang sifatnya 

luas dan tahan lama. 

 
2.3 Standar Perancangan 

2.3.1 Peraturan Yang Berkaitan Dengan Judul 

a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota 

Surabaya 2016 – 2021 

 

 
Dalam RPJMD Surabaya tertulis bahwa Program Pendidikan Non 

Formal termasuk lembaga kursus dan pelatihan dapat diciptakan 

sebagai kepastian dan kualitas layanan pendidikan warga kota 

Surabaya yang ingin meningkatkan kemampuan dan keahliannya. 

b)  Rencana Tata Ruang Wilayah Surabaya 2010-2030 
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b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Surabaya 2016-2021 

 
 

c) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Surabaya 2005-2025 

 
d) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 

85 tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian 

 

e) Isu dan Berita di Kota Surabaya 

Terdapat isu dan berita dari Walikota Surabaya, Tri Rismaharini 

pada tahun 2016 yaitu akan menjadikan Mural sebagai Wisata 

Surabaya.



 

13 
 

2.3.2 Elaborasi Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) Rencana Induk Riset 

Nasional tahun 2017 – 2045 

Fokus Riset Sosial Humaniora – Seni Budaya – Pendidikan 
 

 

2.4  Tinjauan Lokasi 

2.4.1 Tinjauan Umum Lokasi 

Pemilihan lokasi dilakukan dengan melihat dari kriteria pemilihan lokasi, 

alternatif lokasi, dan penilaian lokasi sehingga akan didapatkan penilaian 

terhadap lokasi terpilih terbaik. 

 
2.4.2 Kriteria Pemilihan Lokasi dan Tapak 

Pemilihan lokasi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan 

rancangan sebuah fasilitas edukasi. Lokasi yang baik dapat 

meningkatkan peluang wisata dan menunjang fungsi serta menghasilkan 

keuntungan bagi bangunan tersebut. Oleh karena itu, pemilihan lokasi 

merupakan unsur penting yang harus dipertimbangkan. Adapun kriteria 

dalam pemilihan tapak antara lain : 

1) Aspek Strategis 

 Aksesbilitas yang mudah dijangkau 

 Terdukungnya site dengan kemajuan potensi yang ada disekitarnya 

 Keunikan lokasi site yang dapat menjadi daya tarik 

 Lokasi site yang dekat dengan infrastruktur kota 
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2) Aspek Teknis 

 Tersedianya lahan yang memadai sesuai luasan perancangan 

 Dapat dipastikan keamanan site terhadap potensi bencana 

 Dekat dengan utilitas kota 

 Lokasi yang dipilih terletak di kawasan perdagangan dan jasa 

3) Aspek Administratif 

Terdapat kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) 

kota Surabaya, yaitu : 

 
Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Surabaya BAB IV 

Rencana Struktur Wilayah Kota Surabaya 

 

Pasal 20 Alinea (5) 

(4) Fungsi kegiatan utama pusat lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) huruf d meliputi : 

a. Fungsi kegiatan utama pusat lingkungan pada Unit Pengembangan I Rungkut 

meliputi permukiman, pendidikan, perdagangan dan jasa, lindung terhadap 

alam dan industri; 

b. Fungsi kegiatan utama pusat lingkungan pada Unit Pengembangan II 

Kertajaya meliputi permukiman, perdagangan, pendidikan, dan lindung 

terhadap alam; 

c. Fungsi kegiatan utama pusat lingkungan pada Unit Pengembangan III 

Tambak Wedi meliputi permukiman, perdagangan dan jasa, rekreasi dan 

lindung terhadap alam; 

d. Fungsi kegiatan utama pusat lingkungan pada Unit Pengembangan IV 

Dharmahusada meliputi permukiman, perdagangan, pendidikan dan 

kesehatan; 

e. Fungsi kegiatan utama pusat lingkungan pada Unit Pengembangan V Tanjung 

Perak meliputi pelabuhan, kawasan pertahanan dan keamanan negara, 

kawasan industri strategis, perdagangan dan jasa, dan lindung terhadap 

bangunan dan lingkungan cagar budaya; 

f. Fungsi kegiatan utama pusat lingkungan pada Unit Pengembangan VI 

Tunjungan meliputi permukiman, pemerintahan, dan perdagangan dan jasa; 

g. Fungsi kegiatan utama pusat lingkungan pada Unit Pengembangan VII 

Wonokromo meliputi permukiman, perdagangan dan jasa, dan pertahanan 

dan keamanan negara; 

h. Fungsi kegiatan utama pusat lingkungan pada Unit Pengembangan VIII 

Dukuh Pakis meliputi permukiman, perdagangan dan jasa, 

i. industri, dan pertahanan dan keamanan negara; 
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j. Fungsi kegiatan utama pusat lingkungan pada Unit Pengembangan IX 

Ahmad Yani meliputi permukiman, pendidikan, perdagangan dan jasa 

dan pemerintahan; 

k. Fungsi kegiatan utama pusat lingkungan pada Unit Pengembangan X 

Wiyung meliputi permukiman, pendidikan, industri dan lindung terhadap 

alam; 

l. Fungsi kegiatan utama pusat lingkungan pada Unit Pengembangan XI 

Tambak Oso Wilangon meliputi pelabuhan, permukiman, perdagangan 

dan jasa, industri, dan lindung terhadap alam; dan 

m. Fungsi kegiatan utama pusat lingkungan pada Unit Pengembangan XII 

Sambikerep meliputi permukiman, perdagangan dan jasa dan lindung 

terhadap alam. 

 
2.5 Studi Banding Obyek Sejenis 

2.5.1 Beyond The Street 

Deskripsi : 

Melampaui jalanan adalah bentuk perayaan milik masyarakat kreatif yang 

memiliki dampak nyata namun kerap terabaikan dengan tujuan untuk 

memberi publikasi pada salah satu dalam wujud seni masa kini. Beyond 

the street merupakan media platform untuk mewadahi seniman street art 

dimanapun. 

1) Alamat : 

Beyond The Streets is located at 25 Kent Ave, Williamsburg, 

Brooklyn, New York City 11249 

Jam Operasional Fasilitas 
Konsep & Bentuk 

Kegiatan 

Open : 

11 am – 9 pm Kamis, 

Jumat, Sabtu, Minggu 

 
Closed : Senin, Selasa, 

Rabu 

 
Exhibition 

 

Konsep : teori warna 
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Konsep : teknik grafiti 

 

Bentuk : instalasi 

 

Media Gambar: papan 

 

Media Gambar : dinding 

rapuh 

 

Media Gambar : pilar kayu 
 
  

2.1.1 Urban Art Museum 

1) Deskripsi : 

Sebuah proyek inisiatif besutan lembaga non-proft Berliner Leben 

yang dididirkan oleh Gewobag AG. Urban Nation bertujuan untuk 

mempromosikan interaksi kreatifantara seniman dan warga kota 

Berlin yang terintegrasi dengan kesatuan dan partisipasi lewat  
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program edukasi kebudayaan di lingkungan kota Berlin. Proyek ini telah 

dibentuk pada tahun 2013 dan turut mengundang banyak seniman ke kota 

Berlin untuk merencanakan gambar mural pada beberapa titik lokasi di ruang 

publik kota dan digambar untuk dinikmati semua orang 

 
2) Alamat : 

Bülowstraße 7 10783 Berlin, Germany 

 

Keterangan Fasilitas Konsep & Bentuk Kegiatan 

 

 

 

 

 
 

Lantai 1 

 
Ruang Pameran 

 

 

 

 
Perpustakaan 

 

 

 

 
Lantai 2 

 

 
 

Ruang Pameran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lantai 3 - 5 

 

 
 

11 Class Studio 

 

 

 

 
1 Community 

Room 
 

 

 
Gallery Area of 

The Residences 
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2.5.2 Hadiprana Art Gallery 

1) Deskripsi : 

Sebuah galeri seni pertama di bawah naungan Hadiprana ini didirikan 

pada tahun 1961. Art space ini menampilkan lukisan seniman muda 

sendiri, seperti Jeihan, Sryhady, dan Suparto. 

Galeri Hadiprana pada tahun 1997 pindah ke sebuah daerah Kemang, 

Jakarta Selatan yang kemudian dinamakan Art Boutique Mall. Sejak 

saat itu, art space ini menjadi galeri bagi karya seni, kerajinan, artefak, 

lukisan berkualitas tinggi. Disana juga diadakan kelas seni untuk anak 

dan dewasa. 

2) Alamat : 

Jl. Kemang Raya No. 30 Kemang, Jakarta 

3) Jam Operasional : 

Pukul 10.00 – 20.00 dan pada hari selasa sampai minggu 

 
2.5.3 Mural Arts Philadelphia 

1) Deskripsi : 

Selama lebih dari 35 tahun, Seni Mural telah menyatukan seniman dan 

komunitas melalui proses kolaboratif yang berakar pada tradisi pembuatan 

muraluntuk menciptakan seni yang mengubah ruang publik dan kehidupan 

individu. Seni mural melibatkan komunitas dalam 50-100 proyek seni publik 

setiap tahun. 

2) Alamat : 

Lincoln Financial Mural Arts Center at the Thomas Eakins House 

1727-29 Mt. Vernon Street Philadelphia, PA 19130 
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Foundations 

& Innovations 

Restorative 

Practices Youth 

Arts 

Integration 

Untuk smp dan 

sma, untuk terjun 

langsung ke dunia 

seni dan 

pembuatan seni 

Memberikan 

pendidikan seni 

berkualitas tinggi 

sepanjang tahun 

kepada siswa dalam 

sistem peradilan anak 

dan dalam pengasuhan 

Pengajar seni mural bekerja sama 

dengan guru sekolah menengah 

di seluruh kota melalui program 

integrasi seni, bertujuan untuk 

mengubah lingkungan 

pendidikan 

Kelas : 

- Mural Making 

- Drawing 

- Mengatasi trauma 

- Menyembuhkan, 

menyatukan, mengubah 

- Melalui kemitraan yang sangat 

kolaboratif 

- Painting 

- Mixed Media 

pikiran, 

memberdayakan siswa 

untuk mengungkap 

suara kreatif unik 

mereka 

- Mengeksplorasi cara-cara 

dimana seni visual dapat 

memaksimalkan pembelajaran

 di bidang lainnya 

- Menciptakan ruang khusus 

bagi siswa untuk mempelajari 

berbagai 

teknik pembuatan seni 

  
 

  

Artrepreneurs Murals On The 

Move 

Apprenticeship 

Program 

- Pengusaha 
pemula 

- Berusia 14-18 

tahun 

- Studio seni seluler 

- Memperluas kelas 

seni di sekitar kota 

- Menyatukan 

komunitas 

- Mengubah ruang 

publik 

- Siswa berusia18-21 tahun 

- Menulis resume 

- Berbicara di depan umum 

- Mendapatkan akses ke 

pekerjaan industri melalui 

peluang jaringan 
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- Mengembangkan 

bakat artistik 

dan  mempelajari 

keterampilan 

profesional yang 

penting melalui 

kelas  dengan 

guru seni dan 

pemimpin bisnis 

area 

- Siswa 

membayangkan 

dan meluncurkan 

bisnis  kecil dan 

usaha mikro 

mereka sendiri 

- Menampilkan 

layanan atau 

produk    artistik 

Mural Mobile Kit : 

- Membuat mural 

skala   kecil dengan 

peralatan  persediaan 

cat, kain parasut, 

buku kegiatan 

- Kolaborasi dengan 

plystreet, program 

taman & rekreasi 

Grounds Mural : 

- Mura; mini jarak 

sosial 

- Mural di trotoar 

Acyivity Books : 

- Buku kegiatan lebih 

dari sekedar buku 

mewarnai 

- Siswa yang telah berhasil 

menyelesaikan kelas seni mural 

dapat mengajukan permohonan

 magang berbayar untuk 

kredit dalam pembuatan 

 mural, pendidikan seni, 

dan pengembangan bisnis 

- Mempelajari ketrampilan 

artistik penting dari staf 

profesional 

- Menerima pelatihan dalam 

pengembangan protofolio 

- Memamerkan 

karya mereka di 

acara pop up 

sepanjang tahun 

 

- Standar dengan 

latihan menggambar 

untuk meningkatkan 

keterampilan dan 

pengetahuan seni 

- Satu set dengan set 

lima pensil warna 

 

 

 

 

2.5.2 Kesimpulan Studi Banding 
 

Studi 

Banding 
Kelebihan Kekurangan Konsep 
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Beyond The 

Street 

- Mampu mewadahi 

seniman jalanan (mural 

dan grafiti) 

- Menjadi tempat untuk 

mengekspresikan diri di 

depan publik 

- Sebagai tempat untuk 

menyetarakan seni 

- Bentuk kegiatan dan 

media gambar yang 

beragam 

 
- Tidak 

terdapat kelas 

edukasi 

- Kelas 

edukasi 

disampaikan 

secara tidak 

langsung 

melalui hasil 

visual 

 

- Berpindah- 

pindah 

- Seni di 

jalanan 

- Berkolaborasi 

- Informatif 

- Kritikus 

 
Urban Art 

Museum 

- Mampu menghapus 

stigma         masyarakat 

- Sebagai tempat 

menyatukan / kolaborasi 

antara grafiti dan mural 

- Merencanakan gambar 

mural di beberapa titik 

kota sebagai upaya 

untuk menyatukan 

seniman dan warga kota 

- Program mural upaya 

untuk memperindah 

ruang publik  

- Kelas studio 

tidak untuk 

umum 

- Kelas studio 

hanya untuk 

seniman 

sarjana 

 

- Edukatif 

kebudayaan 

dilingkungan 

kota 

- Living 
- Informatif 

- Kebudayaan 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mural Art 

Philadelphia 

- Kegiatan edukasi sangat 

bermanfaat dan sasaran 

yang tepat 

- Kegiatan edukasi 

dikemas dengan 

menyenangkan 

- Mural dapat menjadi 

media untuk terapi 

- Memiliki tujuan yang 

jelas, manfaat tepat, dan 

mempunyai visi misi 

- Merangkul beberapa 

golongan untuk menjadi 

satu di tempat yang sama 

  

 

 

 

 

 
- Edukatif 

- Rekreatif 

- Kesehatan 

- Komersil 

- Informatif 
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Hadiprana 

Art Gallery 

- Banyak kelas yang 

disediakan 

- Menjadi tempat untuk 

belajar 

- Tersedia untuk beragam 

jenis umur 

 

- Bentuk 

kegiatan 

tidak 

beragam 

 

 
- Edukatif 

- Informatif 

Kesimpulan 

Studi 

Banding   pada 

Rencana 

Rancangan 

Desain 

 Mengadakan bentuk kegiatanyang bertujuan untuk 

mengedukasi beberapa golongan dan klasifikasi umur 

 Mengadakan bentuk kegiatan dengan sasaran yang tepat, 

yaitu sasaran yang sering bersinggungan di lapangan untuk 

dapat 

 menjadi satu dan berkolaborasi. Sehingga dapat 

menciptakan perubahan sosial di masyarakat, yaitu : 

 Serikat Mural Surabaya dengan Dewan Keseninan 

Surabaya, yang sering terjadi kesalahpahaman 

 Serikat Mural Surabaya dengan Seniman Mural, yang 

memiliki spirit seni yang berbeda 

 Pelajar dengan kemasan wisata karena menyesuaikan 

dengan karakternya yang mudah bosan saat belajar 

 Masyarakat umum dengan Serikat Mural Surabaya untuk 

 mengedukasi dan untuk menangani masalah sosial 

 Melalui Rancangan Fasilitas Edukasi Seni Mural dapat 

menghasilkan dialog, membangun hubungan, 

memberdayakan komunitas dan memicu revitalisasi 

ekonomi. Sehingga dapat mengatasi masalah vandalisme, 

menghapus stigma negatif masyarakat terhadap coretan 

yang ada di ruang publik. 

 
 

 


