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 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Judul  

“ANIMA CENTER SEBAGAI RUMAH PRODUKSI, 

PENDIDIKAN DAN HIBURAN DI SURAKARTA“ 

(Penerapan Desain Arsitektur  Metafora) 

 

1.2 Pengertian Judul 

1) Anima  

Animasi berasal dari kata “Anima” dalam bahasa Yunani yang 

berarti memberi kehidupan; Animation means the act of animating, or 

giving life or spirit, the state of being animate or live (perilaku dari 

kehidupan,atau memberikan kehidupan atau semangat/jiwa, keadaan 

membuat jadi bergerak atau hidup ). (Sumber; Naskah seminar Digital 

Animation dan Visual effects, Deswara “adez” Aulia). 

2) Center 

Pusat, pokok, pangkal yang menjadi tumpuan berbagai urusan ,hal 

dan  sebagainya. Sama dengan pusat, yaitu sesuatu yang diarahkan atau 

dikumpulkan ke suatu tempat. Secara umum dapat diartikan suatu 

pemusatan kegiatan dimana dalam pemusatan tersebut terdapat 

pengertian hal yang dominan terhadap hal di sekitarnya karena 

kespesifikasiannya dari yang lain. Kegiatan tersebut dapat merupakan 

potensi dari macam-macam pola ataupun merupakan satu macam pola 

yang sejenis. Dalam hal ini pusat dalam lingkup regional atau lingkup 

kota. 
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3) Rumah 

Bangunan pada umumnya seperti gedung ,dan sebagainya yang 

berfungsi sebagai tempat untuk berlindung dari segala macam cuaca dan 

hewan. 

4) Produksi 

Barang yang dibuat atau dihasilkan. Kegiatan untuk 

menimbulkan/menaikkan faedah/nilai suatu/jasa. 

5) Pendidikan 

Proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok 

orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran 

dan latihan, proses berbuat, cara mendidik. 

6) Hiburan 

Sesuatu atau perbuatan yang dapat menghibur hati (melupakan 

kesedihan). 

7) Surakarta : 

a. Secara Geografis 

Secara geografis wilayah Kota Surakarta berada antara 

110º45’15”- 110º45’35” BT dan 7º36’00”- 7º56’00”LS dengan luas 

wilayah 44,04 Km² dengan batas-batas sebagai berikut: 

 Batas Utara : Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali. 

 Batas Selatan :Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar. 

 Batas Timur :Kabupaten Sukoharjo. 

 Batas Barat :Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar. 

Kota Surakarta terdiri dari 5 kecamatan seluas keseluruhan 

44,04 km2 dengan jumlah penduduk sesuai sensus tahun 2000 

sejumlah 490.214 jiwa. Kecamatan yang mempunyai luas wilayah 

paling besar yaitu Kecamatan Banjarsari (14,81 km2) sedangkan 

kecamatan yang mempunyai luas paling kecil yaitu Kecamatan 

Serengan. Wilayah kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk 

tertinggi terdapat di Kecamatan Pasar Kliwon (915.418 jiwa/km2) dan 

terendah terdapat pada Kecamatan Laweyan (10.127 jiwa/km2). 
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(Sumber; http//www.surakarta.profil.com kamis 25 Februari 2011; 20 

35 WIB). 

b. Secara Umum 

Secara umum kota Surakarta merupakan dataran rendah dan 

berada antara pertemuan kali/sungai-sungai Pepe, Jenes dengan 

Bengawan Solo, yang mempunyai ketinggian ±92 dari permukaan air 

laut. (Sumber; http//www.surakarta.profil.com jumat 25 Februari 2011; 

20 35 WIB). 

8) Desain 

Desain biasa diterjemahkan sebagai seni terapan, arsitektur, dan 

berbagai pencapaian kreatif lainnya. Dalam sebuah kalimat, kata "desain" 

bisa digunakan baik sebagai kata benda maupun kata kerja. Sebagai kata 

kerja, "desain" memiliki arti "proses untuk membuat dan menciptakan 

obyek baru". Sebagai kata benda, "desain" digunakan untuk menyebut 

hasil akhir dari sebuah proses kreatif, baik itu berwujud sebuah rencana, 

proposal, atau berbentuk obyek nyata. 

Proses desain pada umumnya memperhitungkan aspek fungsi, 

estetik dan berbagai macam aspek lainnya, yang biasanya datanya 

didapatkan dari riset, pemikiran, brainstorming, maupun dari desain yang 

sudah ada sebelumnya. Akhir-akhir ini, proses (secara umum) juga 

dianggap sebagai produk dari desain, sehingga muncul istilah 

"perancangan proses". Salah satu contoh dari perancangan proses adalah 

perancangan proses dalam industri kimia. (Sumber; http//www 

wikipedia.com sabtu 26 februari 2011; 14 30 WIB) 

9) Arsitektur 

1. Lingkungan binaan yang dilayani oleh dan untuk memenuhi 

kebutuhan dalam kehidupan berbudaya. 

2. Penciptaan lingkungan binaan (built environment) yang menimbulkan 

bermacam-macam kegunaan, termasuk di dalamnya melindungi 

manusia dan kegiatan serta miliknya dari gangguan luar. 

http://www.surakarta/
http://www.surakarta/
http://id.wikipedia.org/wiki/Seni
http://id.wikipedia.org/wiki/Arsitektur
http://id.wikipedia.org/wiki/Kata_benda
http://id.wikipedia.org/wiki/Kata_kerja
http://id.wikipedia.org/wiki/Perancangan_proses_kimia
http://id.wikipedia.org/wiki/Kimia
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3. Arsitektur adalah ruang tempat hidup manusia dengan berbahagia 

dengan perwujudannya berupa bentuk yang lahir dari kebutuhan 

manusia akan wadah ruang untuk melakukan kegiatan. 

10) Metafora 

Berasal dari Bahasa Yunani methapherein, meta diartikan sebagai 

memindahkan atau yang berhubungan dengan perubahan, pherein 

berarti mengandung atau memuat. Sehingga dari etimologinya, 

metafora menunujukkan pemindahan (transfer) sesutau yang 

dikandungnya (makna). Metafora adalah serangkaian tuturan atau 

kalimat dimana satu istilah dipindahkan maknanya kepada obyek atau 

konsep lain yang ditunjukkan melalui perbandingan tak langsung atau 

anlogi. Metafora disebut sebagai bahasa yang bersifat perlmbang atau 

kiasan ( figurative language). (
 
Sumber; KILAS jurnal Arsitektur FT UI 

Vol.2. No2/2000, Pratomo Sudarsono, Metafora dalam Arsitektur). 

Jadi, definisi dari judul: “ANIMA CENTER SEBAGAI RUMAH 

PRODUKSI, PENDIDIKAN DAN HIBURAN DI SURAKARTA“ 

adalah suatu tempat atau wadah yang menampung aktifitas dan 

memfasilitasi penggunanya dibidang pembuatan film animasi dalam 

rumah produksi, pendalaman tentang animasi melalui pendidikan 

dibidang animasi dan pengembangan animasi sebagai hiburan dengan 

penerapan metafora dalam arsitektur pada wujud fisik untuk 

mengkomunikasikan wadah tersebut sehingga memberikan perasaan 

visual dan berimajinasi mengenai dunia animasi bagi orang yang 

melihatnya. 

 

1.3 Latar Belakang 

1.3.1 Sejarah Animasi 

Animasi sudah tidak asing lagi terdengar di masyarakat saat ini. 

Animasi semakin berkembang dalam teknis pembuatannya yaitu yang 

awalnya dikerjakan dengan membuat sketsa gambar yang digerakkan 

satu demi satu. Animasi berbasis dua dimensi (2D Animation), yakni 
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objek yang dibuat mempunyai ukuran panjang (x-axis) dan lebar (y-axis) 

saja, realisasinya dari perkembangan animasi dua dimensi yang cukup 

revolusioner berupa dibuatnya film-film kartun seperti “Seven Dwarfs 

(1937) dan Fantasia (1940) dari Walt Disney” adalah karya-karya film 

kartun yang melegenda sampai sekarang. Hingga pada saat ini dengan 

menggunakan computer yang merupakan kumpulan dari frame-frame 

yang tersusun dalam sebuah alur waktu dikenal dengan keyframe. 

Apalagi sejak diciptakannya animasi berbasis tiga dimensi (3D 

Animation) yang mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tinggi (Z-axis) 

maka objek dan pergerakannya hampir mendekati kenyataan aslinya. 

Hanya saja obyek tersebut dibuat di dunia maya (virtual reality). 

Perkembangan ini didukung pula dengan cukup banyaknya perangkat 

lunak (software) yang mendukung animasi 3D. Dengan perkembangan 

ini maka pada era sekarang animasi tidak hanya sebatas pada 

menggerakkan sebuah objek saja, tetapi sudah masuk pada pemberian 

tekstur dan pewarnaan, pemodifikasian struktur dan karakter objek, objek 

morfing, pemberian cahaya dan kamera, serta pemberian efek-efek dan 

partikel pada sebuah objek yang sedemikian rupa. Sehingga output yang 

dihasilkan berupa animasi objek yang benar-benar mendekati aslinya 

dalam kehidupan. (Sumber; http//www.Kompas.com Animasi di 

Indonesia Mulai Bergerak Minggu 27 Februari 2011; 15 15 WIB) 

 

1.3.2 Perkembangan Dan Potensi Animasi Di Indonesia 

Animasi di Indonesia dianggap masih bergeliat di Jakarta saja. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa faktor hadirnya stasiun televisi di 

Jakarta adalah salah satu penunjang terkuat bagi tumbuh dan 

berkembangnya animasi di Ibu kota selain Jakarta, kota-kota seperti 

Bandung dan Yogyakarta sudah berhasil menghasilkan karya 

animasi yang dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Penggunaan 

animasi yang semakin luas baik untuk dunia hiburan maupun ilmu 

pengetahuan. Seperti penggunaan animasi untuk pembuatan iklan 
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multimedia, pengisi special effect dalam pembuatan video klip music 

atau film, untuk presentasi multimedia, untuk web yang dinamis dan 

interaktif serta pembuatan games animasi interaktif. Yang kesemua 

produk animasi tersebut dapat dinikmati secara audio visual di 

televisi ,dunia perfilman, komputer, internet maupun consol game. 

Dunia animasi ini sendiri tidak dapat lepas dari animator sebagai 

pembuatan animasi. Dengan semakin berkembangnya animasi 

seiring dengan majunya teknologi dan diperlukannya animasi dalam 

berbagai bidang maka animasi menunjukkan eksisitensinya dan 

memiliki potensi untuk lahan pekerjaan dan tantangan bagi 

komunitas animasi di Indonesia. 

Untuk menggalang majunya animasi Indonesia, diadakannya 

pemutaran film workshop, diskusi dan Pekan Komik dan Animasi 

NAsional (PKAN III) pada tahun 2001 di Gedung Pusat perfilman 

H.Usmar Ismail, Jakarta yang mengambil tema “Mencari Karakter 

Kartun Indonesia” serta kompetisi dalam Festifal Film Animasi 

Indonesia oleh Dewan Kesenian Jakarta untuk kedua kalinya di Graha 

Bakti Budaya dan Geleri Cipta 3 Taman Ismail marzuki, pada tahun 2003 

yang lalu. Yang diikuti karya para pembuat animasi dari Jakarta, 

Bandung, Malang dan Yogyakarta dengan mengkompetisikan 75 judul 

film animasi. Hal ini merupakan tanggapan positif mengenai keberadaan 

dan penggunaan animasi di Indonesia. (Sumber; http//www.Kompas.com 

Animasi di Indonesia Mulai Bergerak Minggu 27 Februari 2011; 15 15 

WIB) 

 

1.3.3 Anima Center Di Surakarta 

Masyarakat Surakarta sudah tidak asing lagi dengan animasi 

yang dapat dilihat sebagai hiburan maupun ilmu pengetahuan. Di 

dunia hiburan animasi yang dapat disuguhkan dalam bentuk animasi 

2D maupun animasi 3D dapat dinikmati melalui media televisi, layar 

lebar maupun dengan consol game dan melalui komputer dengan 
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penggunaan jaringan internet. Selain itu di dunia grafis dikenal 

dengan presentasi multimedia serta disain sebuah situs (web) yang 

dinamis dan interaktif. Berikut adalah potensi-potensi 

berkembangnya animasi di kota Surakarta, yaitu antara lain : 

1. Adanya stasiun TV di kota Surakarta yaitu TA TV menjadi 

penunjang animasi, karena bisa sebagai pemasaran terhadap karya 

animasi yang dihasilkan. 

2. Adanya fasilitas bioskop di kota Surakarta, sehingga masyarakat 

tidak ketinggalan untuk menikmati hiburan film-film dari luar 

negeri maupun dari dalam negeri khususnya film animasi. Letak 

yang strategis yaitu di tengah kota, fasilitas dan kenyamanan, 

film-film yang selalu baru serta harga tiket yang terjangkau 

sehingga pengunjung bioskop ini tidak pernah sepi. 

Tabel. 1.1 

Bioskop Sebagai Fasilitas Hiburan Di Surakarta 

NO Nama Gedung Alamat 

1 Studio 123 Jl. Gatot Subroto , Matahari Dept 

Store 

2 Studio Grand 21 Jl. Slamet Riyadi, Solo Grand Mall 

Sumber : Survey, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 

Studio 123 yang berada di Matahari Dept.Store yang selalu 

ramai oleh pengunjung karena letaknya yang strategis 

dan fasilitas yang nyaman . Sumber : survey, 2011 
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1.3.4 Prospek Kedepan Anima Center 

Melihat potensi dan pengaruh diatas tidak dipungkiri bahwa 

animasi dapat sebagai hiburan, sesuatu yang dapat dipelajari dan 

dapat sebagai lapangan pekerjaan. Untuk itu, mengembangkan 

potensi dari animasi diperlukan pewadahan bagi animator-animator 

di Surakarta dalam sebuah rumah produksi animasi sehingga 

animator dapat berimajinasi untuk menghasilkan suatu karya dan 

pengembangan di dunia hiburan dalam permainan/game animasi 

sehingga dapat sebagai hiburan alternatif bagi masyarakat Surakarta, 

serta untuk mendalami teknis dari animasi itu sendiri perlu 

pengembangan pemahaman animasi baik dalam pembuatan maupun 

pengenalan software dalam pendidikan animasi. Bila semua 

kebutuhan tersebut dijadikan satu dalam suatu wadah yaitu, sebuah “ 

Anima Center” yang berfungsi sebagai rumah produksi, pendidikan 

dan hiburan animasi di Surakarta, maka diharapkan prospek kedepan 

adalah: 

Anima Center dapat sebagai produsen karya animasi anak 

bangsa yang bersaing dengan karya animasi luar negeri dan 

menampung karya tersebut dengan mengkomunikasikannya dalam 

ruang display kepada masyarakat dan industry  sehingga animator-

animator menjadi termotivasi untuk terus berkarya dan dilengkapi 

dengan pusat pendidikan animasi untuk pendalaman materi animasi 

serta fasilitas yang lebih mewadahi dan menyenangkan bagi para 

gamers untuk lebih memuaskan dalam bermain sehingga Anima 

Center dapat meramaikan industri animasi dan hiburan di Surakarta. 

Menjamurnya warnet- warnet yang memfasilitasi khusus untuk 

on-line games, dimana saat ini permainan tersebut sedang 

“ngebooming” di Surakarta (penulis tidak mendapatkan data yang 

pasti mengenai jumlah warnet on-line games di Surakarta). Fasilitas 

permainan dengan menggunakan Personal Computer serta jaringan 

internet on-line membuat permainan ini dapat dimainkan dengan 
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tidak hanya dengan 1-2 orang, tetapi dapat bermain dengan orang-

orang di seluruh dunia. Warnet on-line seperti Evolution Game yang 

ada di kawasan Beteng Plaza dan di Jl.Juanda, Extreme Game Center 

di Jl. Juanda dan Diablo Game Center walau dengan fasilitas standar 

yang ditawarkan, tetapi warnet ini selalu ramai oleh para gamers 

terutama di hari libur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar1.2 

X-Treme Game Center Di Jl.Juanda 

Sumber: survey, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 

Evolution Game Center Di 

Sumber: survey, 2011 

 

Terdapat juga games yang menggunakan consol dengan 

bermacam-macam bentuk dan media dalam memainkannya. 
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Biasanya game ini berupa animasi 2D dan hanya bisa dimainkan 

oleh 1-2 orang. Di Surakarta misalnya, Gamezone yang ada di 

Matahari Dept.Store dan Solo Grand Mall. Game merupakan salah 

satu alternative hiburan dan kegemaran bermain game ini tidak 

memandang usia, mulai dari anakanak hingga orang dewasa. Oleh 

karena itu tersedianya fasilitas game center di setiap pertokoan yang 

besar di Surakarta. Dengan interior yang ditata sedemikian rupa, 

serta didukung oleh penerangan dan warna dapat menarik 

pengunjung untuk bermain. 

Dengan dikenalnya animasi, baik melalui media elektronik 

maupun permainan yang sangat digemari masyarakat Surakarta 

khususnya kaum anak-anak muda, tidak menutup kemungkinan 

ketertarikan mereka untuk membuat animasi itu sendiri. Sehingga 

timbul pertanyaan-pertanyaan, keingintahuan bagaimana cara 

membuat animasi seperti yang mereka mainkan dalam games 

ataupun melihat tayangan acara TV. Lalu bagaimana agar dapat 

belajar untuk membuat animasi itu sendiri, tentulah diperlukan 

tutorial baik berupa buku maupun melalui pendidikan formal khusus 

animasi. Fenomena di Surakarta saat ini sudah adanya pengenalan 

animasi di dunia pendidikan yaitu dengan pengenalan mata pelajaran 

animasi di dunia pendidikan misalnya di UNS, seperti Jurusan 

Arsitektur maupun Jurusan Disain Komunikasi  Visual memanfaatan 

komputer dan software animasi untuk membantu dan mendukung 

masing-masing mata kuliah yang dipelajari.  

Tetapi pendidikan animasi dasar yang dikenalkan tersebut 

melalui pendidikan formal dan berjenjang, sehingga hanya orang-

orang tertentu yang dapat mempelajari animasi sesuai dengan 

bidang-bidangnya tersebut. Sedangkan masyarakat Surakarta yang 

ingin mendalami teknik pembuatan animasi belajar melalui 

pendidikan nonformal yang tidak berjenjang dan ingin mendalami 

penguasaan mengenai teknik-teknik animasi dan grafis mempelajari 
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sendiri melalui literatur atau mencari tempat kursus yang 

memberikan progam tentang grafis, teknik dasar animasi dan 

multimedia. Di Surakarta telah berdiri beberapa sekolah untuk 

mendalami teknik-teknik animasi. 

Tabel. 1.2 

No Nama Tempat Alamat 

1 Digital Studio Sekolah animasi dengan standar kurikulum 

internasional yang merupakan cabang 

Digital Studio dari Jakarta berlokasi di 

Jl.Honggowongso 78D. 

2 Visia Media College Progam Pendidikan Teknisi Ahli 

Komputer Desain 1 tahun yang bekerja 

sama dengan Fakultas Sastra dan Seni 

Rupa UNS selain itu juga telah ada 

(mempersiapkan sumber daya manusia 

yang siap pakai di bidang desain grafis dan 

komunikasi visual). Para lulusan program 

ini memperoleh ijazah keahlian dari 

Universitas Sebelas Maret Surakarta dan 

langsung dapat bekeja di berbagai 

perusahaan industri komunikasi visual 

seperti TV Broadcast, Periklanan, 

Production House, Post Production, Web 

& Multimedia Company, Studio Design, 

dan industri-industri terkait. www. 

VisiMedia college.htm 

Sekolah Animasi di Surakarta 

Sumber: survey, 2011 
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1.3.5 Penerapan Metafora Dalam Arsitektur Pada Anima Center 

Anima Center yang direncanakan merupakan wadah bagi 

para animator-animator berimajinasi, berekspresi, berkreasi dan 

kreatif dalam menciptakan sebuah karya yang nanti diharapkan 

karya tersebut dapat dinikmati dan digunakan oleh masyarakat. 

Tidak hanya karya yang bersifat menghibur tetapi juga karya yang 

dapat digunakan di dunia pendidikan dan kerja bahkan dunia bisnis. 

Ekspresi, imajinasi dan kreasi merupakan suatu dasar bentuk 

pemindahan ide dari seseorang yang akhirnya menghasilkan karya 

yang dapat dilihat dan dinikmati, dalam hal ini adalah karya 

animasi. Dengan penggunaan animasi yang semakin luas maka 

animasi merupakan hasil bentuk ekspresi kekinian yang hampir 

melekat di semua kalangan. Misalnya, pada saat ini anak-anak kecil 

sudah tidak mengenal lagi apa itu mainan lompat tali karet, 

kelereng, dakon (mainan Tradisional Jawa dengan memakai media 

biji sirsat/batu) tetapi mereka mengenal PS (Play Station), 

Nintendo, Personal Computer salah satu bentuk console game 

animasi. 

Animasi, dari artinya sendiri adalah memberi kehidupan dan 

Animator adalah sebagai arsitek dalam dunia animasi.Animator 

inilah yang memberi kehidupan. Kemudian, bagaimana animator 

itu berekspresi, berimajinasi membuat suatu karya yang menarik. 

Diawali dengan penggambaran sebuah tokoh yang dikenal dengan 

karakter dan dimaksimalkan dengan pembuatan setting akan lebih 

menghidupkan sebuah karya tersebut. Semakin terlihatnya gambar 

itu bergerak dan hidup, maka sebuah karya animasi dapat dikatakan 

berhasil jika dapat dinikmati atau bahkan “digandrungi” (rasa suka 

sekali, fans). Sebagai contoh, sebuah meja di kebun dapat berbicara 

dengan kursi, kemudian keduanya asyik mengobrol layaknya 

manusia. Dengan memodelkan meja, kursi dan kebun dalam sebuah 

gambar baik 2D maupun 3D, kemudian gambar-gambar tersebut 
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dianimasikan, maka kesemuanya bisa terjadi dan menjadi tontonan 

yang menarik, karena merupakan sesuatu yang khayal didunia 

nyata bahwa meja dan kursi bisa berbicara. Dalam animasi 

tersebut, meja dan kursi merupakan karakter dan kebun sebagai 

setting. Di mana karakter dan setting yang digerakkan hingga 

menjadi hidup merupakan inti dari sebuah animasi. 

Menjadi bergerak, menjadi hidup, menarik (karakter-

karakternya), indah (background/setting yang dibuat), menjadi 

tontonan, menjadi hiburan bahkan sesuatu yang bisa dipelajari (dari 

segi teknis pembuatannya) kesemuanya merupakan bagian dari 

animasi. 

Selanjutnya, bagaimana mengkomunikasikan Anima Center 

sebagai penampung para animator penghasil animasi tersebut, bisa 

menjadi suatu wadah yang mencerminkan animasi itu sendiri yaitu 

menjadi suatu bangunan yang menjadi bergerak, menjadi hidup, 

menarik, indah, dijadikan hiburan dan dapat dijadikan sebagai 

tempat belajar. 

Salah satu bentuk komunikasi adalah bahasa, 

mengkomunikasikan sebuah bangunan Anima Center dengan 

menjadikan bangunan tersebut sebagai bahasa yang akan 

disampaikan kepada pengamat, dalam arti penyampaian sebuah 

makna kepada pemakai maupun kepada lingkungannya melalui 

sebuah bangunan (pemindahan makna suatu obyek menjadi karya 

arsitektur). 

Bila mempertimbangkan suatu obyek bangunan berdasarkan 

aspek komunikasi secara langsung, maka bangunan tersebut akan 

bertemu dengan makna literal dalam arsitektur yaitu fungsinya. 

Dalam konteks ini, bentuk arsitektural dapat dikategorikan sebagai 

pesan melalui fungsi dan penunjang fisik lainnya, sehingga 

arsitektur mempunyai makna sebagai berikut: 
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1. Makna primer dalam arsitektur adalah bangunan sebagai wujud / 

wadah yang mempunyai fungsi dan struktur fisik. 

2. Makna sekunder adalah pendifinisian wujud bentuk arsitektur 

bagaimana menjelaskan dan mencari hubungan logis antara 

kiasan tertentu dari arsitek kedalam bentuk bangunan 

rancangannya, melalui pesan yang ingin disampaikan dengan 

pemilihan atau penggantian elemen-elemen bangunan menjadi 

sebuah kode/symbol. 

Pada kenyataannya, banyak orang melihat dan mengenali 

bangunan melalui pemetaan terstruktur dengan pemahaman yang 

ada padanya, serta dengan perbandingan dan kiasan-kiasan. 

Bangunan ini seperti sebuah “bola”, bangunan itu mirip “air 

terjun”, bangunan ini “mengingatkan saya pada masa kecil”, 

bangunan itu membuat “saya nyaman” dan lain-lain, Gedung BNI 

46 di Jl. Jend. Sudirman mirip dengan pena, Opera House Di 

Sydney mirip dengan “kerang raksasa”. Penilaian tersebut 

merupakan ungkapan metafora dan penilaian yang bermanfaat 

sebagai usaha mengklasifikasikan karya arsitektur. (
 

Sumber; 

KILAS jurnal Arsitektur FT UI Vol.2. No2/2000, Pratomo 

Sudarsono, Metafora dalam Arsitektur). 

Permasalahan selanjutnya adalah bagaimana sebagai 

perancang ingin mengkomunikasikan kepada pengamat khususnya 

Bangunan Anima Center adalah bangunan yang mencerminkan 

animasi itu sendiri, bangunan yang terkesan gerak, hidup dengan 

adanya karakter dan setting. Dimana pada contoh -contoh seperti 

diatas merupakan pengungkapan atau suatu penilaian dari 

pengamat terhadap sebuah obyek/ karya arsitektur yang dapat 

menimbulkan persepsi berbeda-beda dan bermakna konotatif di 

samping fungsi dari bangunan itu sendiri. Jadi, 

mengkomunikasikan konsep metafora kepada pengamat sehingga 
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perancang memperhatikan pengamat bagaimana akan “membaca” 

karyanya. 

Sebagai contoh, metafora simbolik dalam pemikiran Frank 

Gehry pada Guggenheim-Bilbao yang menampilkan karakteristik 

“hiruk pikuk” yang dinamis, aktif, liar, berenergi dan hidup dengan 

garis-garis lengkung, bersudut, bermunculan dan menyeruak yang 

merupakan ekspresi garis-garis abstrak yang kesemuanya 

merupakan pemindahan konsep hiruk pikuk dan perilaku ikan ke 

dalam bangunan museum. 

Dari salah satu pemikiran Frank Gehry tersebut diketahui 

bahwa bahasa dengan kiasan tertentu atau dikenal dengan metafora, 

dalam arsitektur dapat bersifat logis. 

Oleh karena itu, untuk mengkomunikasikan Anima Center 

dengan arsitektur sebagai bahasa yang dapat bersifat logis dengan 

menerapkan konsep metafora di dalam wujud bangunannya. 

 

1.4 Permasalahan Dan Persoalan 

1. Permasalahan 

Bagaimana menerapkan konsep arsitektur metafora yang dapat 

berperan sebagai pendefinisian logis untuk perwujudan bentuk dalam 

bangunan Anima Center yang berada di Kota Surakarta sebagai wadah 

yang berfungsi untuk rumah produksi, pusat pendidikan dan hiburan 

animasi. 

2. Persoalan 

a. Lokasi yang Ideal 

Bagaimana memasukkan esensi animasi “Gerak dan Hidup“ 

serta unsur-unsur animasi seperti “Karakter” dan “Setting” sebagai 

konsep Metafora dalam perwujudan bentuk dan penampilan massa 

Bangunan Anima Center sehingga dapat merangsang pemahaman 

manusia pada konsep yang ingin ditampilkan? 
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b. Layout yang Ramah Lingkungan 

Bagaimana memasukkan konsep Metafora untuk mewujudkan 

suasana masing-masing fungsi Bangunan Anima Center. Perwujudan 

suasana tersebut adalah : 

1) Bagaimana menciptakan ruang kerja yang santai pada Zone Rumah 

Produksi agar para animator dapat terus berimajinasi dalam 

menghasilkan sebuah karya disesuaikan dengan karakteristik 

metaforik ruangnya dan didukung oleh karakteristik bahan material 

serta pewarnaan yang sesuai 

2) Bagaimana menciptakan ruang belajar pada Zone Pendidikan agar 

dapat mendukung proses belajar dan mengajar disesuaikan dengan 

karakteristik metaforik ruangnya dan didukung oleh karakteristik 

bahan material serta pewarnaan yang sesuai. 

3) Bagaimana penciptaan peruangan pada Zone Hiburan agar dapat 

sebagai salah satu tempat fasilitas hiburan yang menarik dan 

digemari pengguna disesuaikan dengan karakteristik metaforik 

ruangya dan didukung oleh karakteristik bahan material serta 

pewarnaan yang sesuai. 

c. Anima Center Mewadahi  

1) Rumah Produksi 

Sebagai tempat untuk aktifitas animator memerlukan ketenangan, 

di dalam ruang yang rileks untuk terus berimajinasi untuk 

menghasilkan suatu karya – karyanya. 

2) Pendidikan 

Sebagi tempat / ruang yang santai dan tidak terkesan formal dalam 

belajar sehingga mendukung suasana belajar dan mengajar yang 

menyenangkan tidak seperti sekolah – sekolah pada umumnya. 

3) Hiburan 

Sebagai tempat untuk bermain atau refresing. Dalam suatu 

permainan/game animasi selalu diliputi rasa keingintahuan untuk 

memenangkan sebuah permainan/game serta diliputi rasa tegang 
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karena sebuah permainan pasti ada yang kalah dan ada yang 

menang, kepuasan ketika memenangkan permainan dan kekalahan 

adalah untuk mencoba lagi, sehingga permainan animasi ini selalu 

diminati karena dapat menantang para gamers (pemain game) dan 

dapat dijadikan sebagai alternatif hiburan. 

d. Seni dan Estetika 

1) Seni pada mulanya adalah proses dari manusia, dan oleh karena itu 

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

intisari ekspresi dari kreativitas manusia. Seni juga dapat diartikan 

dengan sesuatu yang diciptakan manusia yang mengandung unsur 

keindahan. Seni sangat sulit untuk dijelaskan dan juga sulit dinilai, 

bahwa masing-masing individu artis memilih sendiri peraturan dan 

parameter yang menuntunnya atau kerjanya, masih bisa dikatakan 

bahwa seni adalah proses dan produk dari memilih medium, dan 

suatu set peraturan untuk penggunaan medium itu, dan suatu set 

nilai-nilai yang menentukan apa yang pantas dikirimkan dengan 

ekspresi lewat medium itu, untuk menyampaikan baik kepercayaan, 

gagasan, sensasi atau perasaan dengan cara seefektif mungkin 

untuk medium itu. Sekalipun demikian, banyak seniman mendapat 

pengaruh dari orang lain masa lalu dan juga beberapa garis 

pedoman sudah muncul untuk mengungkap gagasan tertentu lewat 

simbolisme dan bentuk (seperti bakung yang bermaksud kematian 

dan mawar merah yang bermaksud cinta).
 
(Sumber; http//www. 

Wikipedia bahasa Indonesia.com minggu 27 februari 2011; 14 45). 

Estetika adalah ilmu yang membahas keindahan, bagaimana ia bisa 

terbentuk dan bagaimana seseorang bisa merasakannya. 

Pembahasan lebih lanjut mengenai estetika adalah sebuah filosofi 

yang mempelajari nilai-nilai sensoris, yang kadang dianggap 

sebagai penilaian terhadap sentimen dan rasa. Estetika merupakan 

cabang yang sangat dekat dengan filosofi seni.
 

(Sumber; 

http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu
http://id.wikipedia.org/wiki/Kreativitas
http://id.wikipedia.org/wiki/Artis
http://id.wikipedia.org/wiki/Medium
http://id.wikipedia.org/wiki/Keindahan
http://id.wikipedia.org/wiki/Seni
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http//www. Wikipedia bahasa Indonesia.com minggu 27 februari 

2011; 14 45). 

2) Sejarah Penilaian Keindahan 

Keindahan seharusnya sudah dinilai begitu karya seni pertama kali 

dibuat. Namun rumusan keindahan pertama kali yang 

terdokumentasi adalah oleh filsuf Plato yang menentukan 

keindahan dari proporsi, keharmonisan dan kesatuan. Sementara 

Aristoteles menilai keindahan datang dari aturan-aturan, 

kesimetrisan dan keberadaan. 

Meskipun awalnya sesuatu yang indah dinilai dari aspek teknis 

dalam membentuk suatu karya, namun perubahan pola pikir dalam 

masyarakat akan turut mempengaruhi penilaian terhadap 

keindahan. Misalnya pada masa romantisme di Perancis, 

keindahan berarti kemampuan menyajikan sebuah keagungan, pada 

masa realisme keindahan berarti kemampuan menyajikan sesuatu 

dalam keadaan apa adanya, pada masa maraknya de Stijl di 

Belanda keindahan berarti kemampuan mengkomposisikan warna 

dan ruang dan kemampuan mengabstraksi benda. 

Perkembangan lebih lanjut menyadarkan bahwa keindahan tidak 

selalu memiliki rumusan tertentu, Ia berkembang sesuai 

penerimaan masyarakat terhadap ide yang dimunculkan oleh 

pembuat karya. Karena itulah selalu dikenal dua hal dalam 

penilaian keindahan, yaitu the beauty, suatu karya yang memang 

diakui banyak pihak memenuhi standar keindahan dan the ugly, 

suatu karya yang sama sekali tidak memenuhi standar keindahan 

dan oleh masyarakat banyak biasanya dinilai buruk, namun jika 

dipandang dari banyak hal ternyata memperlihatkan keindahan. 

(Sumber; http//www. Wikipedia bahasa Indonesia.com minggu 27 

februari 2011; 14 45). 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Plato
http://id.wikipedia.org/wiki/Aristoteles
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Romantisme&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Realisme&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/De_Stijl
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1.5 Tujuan Dan Sasaran 

1. Tujuan 

Merencanakan suatu wadah untuk menampung berbagai kegiatan 

pembuatan karya animasi dalam rumah produksi, aktifitas pendidikan 

dan hiburan dengan penerapan metafora “Gerak dan Hidup” serta 

Karakter dan “Setting” sehingga dapat memberi kesan visual kepada 

pengamat sehingga tercipta komunikasi antara bangunan sebagai makna 

sekunder bangunan selain makna primernya yaitu fungsi dari bangunan 

itu sendiri. 

2. Sasaran 

a. Mewujudkan Anima Center dengan penerapan Metafora “Gerak dan 

Hidup” serta “Karakter” dan “Setting” dalam arsitektur dalam satu 

bangunan dengan bentuk dan wujud fisik yang dapat merangsang 

pemahaman manusia pada konsep yang ingin ditampilkan. 

b. Penciptaan ruang kerja yang santai pada Zone Rumah Produksi agar 

para animator dapat terus berimajinasi dalam menghasilkan sebuah 

karya yang sesuai dengan karakteristik metaforik ruang dan didukung 

oleh karakteristik bahan material serta pewarnaannya. 

c. Penciptaan ruang belajar pada Zone Pendidikan agar dapat 

mendukung proses belajar dan mengajar yang sesuai dengan 

karakteristik metaforik ruang dan didukung oleh karakteristik bahan 

material serta pewarnaannya. 

d. Penciptaan peruangan pada Zone Hiburan agar dapat sebagai salah 

satu tempat fasilitas hiburan yang menarik dan digemari pengguna 

yang sesuai dengan karakteristik metaforik ruang dan didukung oleh 

karakteristik bahan material serta pewarnaannya. 
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1.6 Metode Pembahasan 

1.6.1 Metode pendataan: 

Pengumpulan data-data melalui berbagai cara yaitu : 

1. Survey instansional 

Untuk mendapatkan data-data yang diperoleh dari arsip dan 

referensi lain yang relevan dengan tema. 

2. Survey Lapangan 

Pengamatan langsung ke lapangan dalam hal ini warnet-

warnet online game, sekolah animasi dan tinjauan pendidikan 

animasi formal serta hiburan yang berhubungan dengan animasi 

seperti game center dan bioskop. 

3. Studi literatur 

a) Studi literatur yang diperoleh dari buku dan referensi lain yang 

relevan dengan tema. 

b) Hasil Tugas Akhir Mahasiswa yang mempunyai keterkaitan 

pembahasan, yang digunakan sebagai pembelajaran. 

c) Mencari data-data objek penerapan konsep metafora dalam 

desain bangunan sebagai bahan pembanding dan pertimbangan 

dalam perencanaaan dan perancangan. 

1. Konsep Metaforik Frank Gehri pada Museum Gugenheim- 

Bilbao, Spanyol. 

2. Konsep Metaforik Tadao Ando pada Churh of The Light, 

Osaka-Jepang. 

d) Mencari data-data obyek mengenai aktifitas dan fasilitas 

rumah produksi animasi dan pendidikan animasi yang ada di 

Indonesia sebagai bahan pengetahuan dan pertimbangan dalam 

perencanaan dan perancangan. 

1) Rumah Produksi Index PH di Surabaya 

2) Digital Studio Jakarta 
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e) Internet 

Mencari tambahan informasi tentang Animasi dan berita-

berita mengenainya, guna menambah bahan pertimbangan 

perencanaan dan perancangan. 

1.6.2 Metode Pembahasan 

1. Analisa Kualitatif yaitu analisa yang tidak menyangkut besaran 

pasti, misalnya aspek suasana, psikologis, karakteristik dan 

estetika. 

2. Sintesis, yaitu langkah pendekatan terhadap hasil analisa yang 

berupa aspek perencanaan dan perancangan dengan menggunakan 

standar perencanaan sehingga menghasilkan konsep desain. 

 

1.7 Lingkup Dan Batasan Pembahasan 

1.7.1 Lingkup Pembahasan 

Pembahasan diorientasikan pada masalah Perencanaan dan 

Perancangan Metafora dalam arsitektur pada bangunan Anima 

Center sebagai Rumah Produksi, Pusat Pendidikan dan Hiburan yang 

ingin dicapai berdasarkan data yang ada, sedangkan hal-hal lain 

yaitu pemahaman akan di bahas secara garis besar dalam batas 

lingkup disiplin ilmu arsitektur. 

1.7.2 Batasan Pembahasan 

Pembahasan berorientasi pada penerapan konsep Metafora 

yang dititikberatkan pada : 

a. Konsep metafora Gerak dan Hidup dalam bentuk dan penampilan 

bangunan. 

b. Program, proses, macam dan sifat kegiatan disesuaikan dengan 

standar kebutuhan yang ada. 

c. Masukkan berupa literatur, hasil wawancara dengan instasi terkait 

dan observasi dianggap benar dan dapat dipertanggungjawabkan. 

d. Pemikiran tentang kebutuhan diperhitungkan dari kondisi yang 

ada selama ini. 
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e. Biaya pembangunan diadakan oleh pihak swasta dan dianggap 

tersedia. 

f. Rencana Induk Tata Ruang Kota dan rencana-rencana lainnya 

yang dijadikan dasar perencanaan adalah benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

g. Lokasi, tapak dan lahan terpilih dianggap telah siap untuk 

dibangun. 

 

1.8 Sistematika Pembahasan 

Tahap I 

Mengungkapkan pengertian judul, latar belakang, permasalahan baik 

tujuan dan sasaran, lingkup pembahasan, batasan pembahasan, metode 

pembahasan dan sistematika pembahasan sebagai pendekatan konsep 

perencanaan Anima Center. 

 

Tahap II 

Memaparkan mengenai komunikasi dalam arsitektur, bentuk dan 

metafora dalam arsitektur. Dipaparkan pula jenis-jenis metafora dan studi 

banding mengenai metafora arsitektural. 

 

Tahap III 

Memaparkan lebih jauh mengenai animasi, mengenai siapa saja yang 

terlibat dalam animasi, medium apa yang digunakan dan proses pembuatan 

animasi serta studi banding mengenai rumah produksi animasi baik dari 

dalam maupun luar negeri dan pendidikan animasi di Indonesia. 

Memaparkan mengenai Anima Center yang direncanakan berdasarkan 

makna primer dan sekunder bangunan. 

Anima Center yang direncanakan berdasar makna primernya yaitu 

mambahas tentang aktifitas /kegiatan yang ditampung dalam Anima Center , 

organisasi ruang serta pengelolaan masing-masing fungsi bangunan sebagai 

rumah produksi, pendidikan dan hiburan animasi. Anima Center yang 
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direncanakan berdasar makna sekundernya, yaitu membahas proses ide 

pemberangkatan konsep metaforik dalam Anima Center serta rencana 

perancangan konsep Metaforik tersebut dalam fisik bangunannya. 

 

Tahap IV 

Merupakan tahap analisa pendekatan konsep meliputi analisa bentuk 

dan tampilan bangunan serta beberapa fasilitas peruangan yang merupakan 

pemecahan dari permasalahan dan persoalan. Merupakan penyusunan 

konsep perencanaan dan perancangan pada bangunan AnimaCenter sebagai 

Rumah Produksi, Pusat Pendidikan dan Hiburan berdasarkan hasil analisa 

dan merupakan jawaban untuk permasalahan dan persoalan yang telah 

dikemukakan sebelumnya. 


