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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Seni mural merupakan seni lukis yang biasa ditemukan pada dinding 

jalanan kota. Seni mural ini bertujuan untuk mengekspresikan perasaan dari para 

seniman mural terhadap isu-isu yang sedang terjadi. Seni mural dibuat dijalanan 

atau tempat-tempat publik agar karya para seniman mural mendapat perhatian 

langsung dari masyarakat dan pesan didalam mural langsung tersampaikan ke 

masyarakat. Namun pada saat ini mural tidak hanya sebuah ungkapan para 

seniman tetapi juga sebagai bisnis seni lukis yang menguntungkan. Pada saat ini 

mural dimanfaatkan untuk mempercantik ruang sebagai spot foto dan point of view 

dari sebuah bangunan/ gang kampung.  

Para seniman yang dapat memanfaatkan seni mural dengan baik dan peka 

terhadap kondisi lingkungan sekitarnya dapat menghasilkan mural yang berguna 

dan bernilai untuk masyarakat, tetapi para seniman yang hanya memural sesuka 

hati mereka tanpa peka terhadap sekitarnya dapat menghasilkan mural yang 

mengganggu di lingkungan masyarakat (kompasiana/2017/05/19). Perkembangan 

mural yang terjadi pada saat ini memicu bertambahnya jumlah para seniman mural 

baru. Peningkatan jumlah para seniman mural pada saat ini perlu diperhatikan 

agar para seniman mural yang baru mencoba didunia seni mural dapat terkendali 

dan dapat memanfaatkan mural dengan baik. Peningkatan jumlah seniman mural 

saat ini tidak seimbang dengan peningkatan lahan untuk berekspresi mereka. 

Memberikan sebuah wadah baru untuk berekspresi para seniman mural baru 

belum meyelesaikan masalah yang diakibatkan perkembangan mural, karena 

seniman mural akan lebih memilih wadah lama yang sudah ada. Wadah lama yang 

sudah ada dapat menggambarkan dengan kuat ekspresi makna mural, sehingga 
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para seniman mural lebih nyaman ditempat dimana sesuai karakter mereka. Maka 

perlu sebuah wadah baru untuk mewadahi para seniman mural tetapi dapat 

mengambarkan dengan kuat ekspresi makna mural agar para seniman lebih 

nyaman berekspresi didalamnya. Dengan demikian para seniman mural dapat 

terkendali dan pesan mural yang diekspresikan para seniman tersalurkan secara 

positif. Galeri seni merupakan tempat yang tepat untuk para seniman 

mengekspresikan karya mural mereka. Dengan adanya galeri seni mural yang 

khusus untuk memamerkan dan belajar seni mural maka perkembangan seni 

mural pada saat ini dapat terkendali dan dapat meminimalisir mural-mural illegal 

dijalanan serta pesan didalam mural dapat tersampaikan dengan baik ke 

masyarakat. 

Perkembangan mural ini terjadi diberbagai kota-kota besar. Salah satu kota 

besar yang mengalami dampak dari perkembangan mural yaitu di kota 

Yogyakarta. Di kota Yogyakarta ini perlu wadah mengkoordinir para seniman-

seniman mural agar mereka tidak berekspresi ditempat-tempat publik secara 

illegal, karena seniman mural di Yogyakarta yang memural dengan illegal masih 

banyak dianggap vandalisme (Geotimes/2018/01/04). Sehingga makna mural 

yang berisikan ungkapan dari seniman tersalurkan dengan negatif ke masyarakat 

dan hal tersebut banyak dapat ditemukan dipusat kota. Sasaran para seniman 

mural yaitu pada kawasan padat bangunan seperti dipusat kota karena selain 

banyak menyediakan media mural seperti dinding bangunan kota, juga banyaknya 

masyarakat di pusat kota menjadi sasaran yang strategis untuk mereka 

memamerkan karya. Sehingga pusat kota merupakan lokasi yang tepat untuk 

sebuah galeri. Karena galeri tengah kota dapat membantu para seniman-seniman 

menemukan sasarannya. Lokasi yang tepat yaitu pada daerah Mergangsan, 

karena lokasi ini berada di dekat pusat kota dan pada daerah ini juga masih banyak 

ditemukan mural-mural secara illegal yang perlu di minimalisir. Kentalnya budaya 
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Jogja yang mempengaruhi gaya bangunan yang ada disana sehingga bangunan-

bangunan disana berdominan arsitektur Jawa. Maka perlu sebuah galeri seni 

mural yang diletakkan di Yogyakarta yang mampu mengakomodasi arsitektur jawa 

yang tumbuh di lingkungan sekitarnya dan mampu mewadahi serta mengkordinir 

para seniman mural agar dapat meminimalisir aksi vandalisme, sehingga pesan 

yang diungkapkan para seniman masih tersalurkan dengan positif ke masyarakat 

umum. 

 

1.2. Masalah Desain 

Dari latar belakang diuraikan beberapat pertanyaan masalah desain yang 

diperhatikan : 

1. Bagaimana bentuk dan tata ruang didalam galeri seni mural yang dapat 

mengekspresikan makna mural? 

2. Bagaimana menciptakan bentuk bangunan galeri mural yang simbolik dan 

dinamis yang mampu mengakomodasi arsitektur Jawa yang tumbuh 

disekitarnya? 

 

1.3. Tujuan 

Tujuan dari pembuatan Galeri mural pada proyek akhir arsitektur 75 ini 

adalah untuk menciptakan sebuah galeri yang dapat mengekspresikan makna seni 

mural secara positif.  

 

1.4. Manfaat  

Manfaat pembahasan proyek akhir arsitektur ini ada menfaat akademis dan 

manfaat praktisi. Berikut manfaat pembahasan ; 

 

 



4 
 

A. Manfaat Akademis ( Bidang Arsitektural ) 

Manfaat akademik ini dikhususkan untuk di bidang arsitektur, yang diharapkan 

dapat menjadi referensi mengenai perancangan galeri untuk seni mural yang 

dapat fleksibel dan pembahasan tentang karakter seni mural yang 

diekspresikan di bangunan galeri. 

B. Manfaat Praktisi 

Para seniman mural yang baru muncul dapat terwadahi dan terkoordinir agar 

tidak terjadi aksi vandalisme serta dapat menambah destinasi wisata di kota 

Yogyakarta. 

 

1.5. Sistematika Pembahasan 

Pada landasan teori perancangan ini yang akan dibahas dalam proyek akhir 75 ini 

tentang galeri seni mural di Yogyakarta yaitu  

Bab 1 : Pendahuluan 

Bab yang bersifat pengantar dan mengenalkan projek yang akan dibuat ini berisi 

tentang latar belakang dari galeri mural dan permasalahan desainnya serta tujuan 

dan manfaat dari proyek tersebut. 

Bab 2 : Gambaran Umum 

Berisi tentang gambaran yang masih umum tentang proyek dan belum mendetail. 

Bab ini berisi definisi galeri dan seni mural secara umum, dan membahas 

gambaran umum lokasi tapak alami dan buatan serta gambaran umum bagaimana 

kondisi lingkungannya 

Bab 3 : Pemograman Arsitektur 

Berisi tentang kebutuhan proyek bangunan secara mendetail. Bab ini berisi analisa 

ruang beserta persyaratannya ruang yang akan digunakan untuk desain galeri 

senimural. 
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Bab 4 : Penelusuran Masalah Desain 

Berisi tentang analisa fungsi bangunan dengan berbagai kendala dan potensi yang 

ada didalam tapak yang dipengaruhi aspek manusia, aspek bangunan, dan aspek 

lingkungan. pernyataan spesifik terhadap aspek-aspek yang harus dipecahkan 

berdasarkan pada potensi dan kendalanya. 

Bab 5 : Kajian Teoritik 

Berisi tentang teori dasar yang digunakan untuk penyelesaian masalah desain 

yang sesuai dengan permasalahan desain yang ditemukan. 

Bab 6 : Pendekatan Desain 

Berisi tentang pendekatan apa yang digunakan untuk memecahkan masalah 

desain. 

Bab 7 : Konsep Perencanaan 

Berisi penetapan konsep yang digunakan galeri seni mural sebagai landasan 

perancangan. 

Bab 8 : Strategi Design 

Berisi tentang langkah-langkah atau tahapan sebagai proses penyelesaian 

masalah pada bangunan 

Daftar Pustaka 

Berisi sumber-sumber yang diperoleh dari buku, literature dan website sebagai 

acuan untuk membantu dan mendukung perancangan galeri seni mural. 

Lampiran 

 

 

 

 

 


