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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Akademi Seni Rupa Surabaya (AKSERA 1967-1972).
Adapun masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana perkembangan 
Aksera sebagai sebuah akademi seni rupa di Surabaya, yang kemudian 
menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang berkualitas di bidang seni rupa. Tidak 
dapat dilepaskan juga beberapa faktor yang menjadikan Aksera memiliki peranan 
penting dalam perkembangan seni rupa di Surabaya. Namun kemudian dapat 
dilihat jika faktor utama yang menyebabkan Aksera dapat menghasilkan 
mahaiswa yang berkualitas adalah penanaman ideologi kepada setiap mahasiswa 
dan sistem pendidikan yang mengutamakan kedekatan interaksi dosen dengan 
mahasiswa, serta pendidikan mental yang pada akhirnya menjadikan posisi 
AKSERA sebagai akademi kesenian memiliki peran penting di dalam masyarakat 
Surabaya. Penulisan skripsi ini menggunakan metode sejarah deskriptif analisis,
berusaha memunculkan fakta-fakta sejarah yang selama ini belum terungkap atau 
tidak dapat diakses secara mudah oleh masyarakat umum. Menggunakan sumber 
primer wawancara dengan pelaku sejarah dan didukung dengan sumber sekunder 
seperti koran dan majalah yang diterbitkan oleh Liberty, Surabaya Post, serta 
sumber-sumber foto yang diperoleh dari bapak Nuzurlis Koto, maka akan sangat 
terlihat sekali peran dari AKSERA sebagai lembaga keseninan di Surabaya pada 
tahun 1967 sampai dengan 1972. AKSERA mampu memberikan warna sejarah 
seni rupa di Surabaya dengan mengutamakan pendidikan mental yang mirip 
sanggar. AKSERA juga memiliki peran dalam publikasi PON VII yang 
dilaksanakan di Surabaya. Kehadiran AKSERA bagi sejarah seni rupa Surabaya 
memiliki pengaruh besar hingga akhirnya muncul para seniman berkualitas di 
Surabaya yang mampu bersaing di dunia seni nasional, maupun internasional. 
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