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BAB I  

PENDAHULUAN  

 PUSAT KOMIK DAN ANIMASI DI SURAKARTA 

( Penekanan pada Pendekatan Bentuk Metafora ) 

 

1.I   PENGERTIAN JUDUL  

Pusat : Pokok pangkal atau yang jadi tumpuan (berbagai urusan, 

hal, dan sebagainya)
1
 

Komik : Cerita bergambar (dalam majalah, surat kabar, atau 

berbentuk buku) yang umumnya mudah dicerna dan lucu.
2
 

  Kumpulan gambar yang tersusun dalam panel-panel yang 

saling berkaitan sehingga membentuk jalinan cerita.
3
 

Animasi : Menjadikan hidup atau menjadikan karakter seolah-olah 

hidup, sehingga seluruh prinsip pembuatannya bisa 

diterapkan layaknya film.
4
  

Surakarta : Kotamadya, yang merupakan kota budaya di daerah Jawa 

Tengah, berdampingan dengan Jogjakarta
5
 

Metafora : Gambaran tentang suatu keadaan dari suatu hal, pada 

media lain dengan menggunakan kemiripan strukturnya.
6
 

 

          Pengertian Judul “Pusat Komik dan Animasi di Surakarta” adalah suatu 

gedung atau bangunan di Surakarta yang menjadi pusat kegiatan-kegiatan 

dalam dunia komik dan animasi. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi kegiatan 

informasi, diklat dan produk (produksi dalam arti membuat, bukan produksi 

massal). Seluruh kegiatan tersebut terwadahi dalam suatu bangunan yang 

didesain dengan menggunakan bentuk metafora.  

                                                 
1
 KBBI. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan. PN Balai Pustaka. Cetakan 2. Jakarta. 1989. hal. 712. 
2 Ibid., h. 452. 
3
 Marcell Boneff. Komik Indonesia, Kepustakaan Populer Gramedia. Jakarta. 1998. hal. 9. 

4
 http://www.its.ac.id/berita.php?nomer=2460.com.06januari2006   

5
 Ensiklopedia Nasional Indonesia. Jilid 15. PT. Cipta Adi Pustaka. Jakarta. 1991. 

6 Christian Norberg-Schulz, Genius Loci Towards a Phenomenology of Architecture. 1980. 
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1.2   LATAR BELAKANG MASALAH  

1.2.1   Umum 

a.   Perkembangan Komik 

      Pada awalnya komik asing diciptakan oleh seniman yang disebut 

komikus, misalnya Tintin dibuat oleh komikus yang bernama Herge. Namun 

ketika industri melesat, maka industri komik juga berkembang, tak hanya 

peningkatan dalam teknologi grafis, namun juga terjadi dalam proses kreatif. 

Konsumen mulai menuntut Superman, Sinbad dan Batman terbit setiap 

Minggu dengan berbagai edisi, hal ini jelas tidak bisa dipenuhi komikus 

sendirian. Maka di Amerika muncul sistem studio, dan saatnya komik 

dikerjakan secara tim. Sistem kerjanya telah menyerupai studio film. Tapi 

sistem ini belum tertiru di Indonesia, menyebabkan komik Indonesia masih 

tertinggal.
7
  

       Contoh dari beberapa komik yang terkenal, diantaranya: 

 

 

 

 

 

 

 
      Gambar: 1.1                                   Gambar: 1.2                                    Gambar: 1.3 

    Komik Superman                                Komik Sinbad                                Komik Batman 

      Sumber: www.superman2006.com.     Sumber: www.sinbad2004.com.   Sumber::www.batman2007.com. 

.  

 

b. Perkembangan Animasi 

      Perkembangan animasi di Indonesi akhir-akhir ini mengalami kemajuan 

yang pesat. Animasi sudah menjadi kebutuhan bagi dunia hiburan dan 

multimedia. Animator profesional di negara maju memproduksi animasi 

mulai dari yang sederhana (animasi untuk tittle credit/flying logo, komersial 

                                                 
7
 Eka Kurniawan. Artikel Silang Sengkarut Komik Kita. Dimuat dalam Majalah Koin: Media 

Ihwal Komik. No. 1/2003. Jogjakarta. (Edisi: Jagat Komik Silat). Hal. 12. 
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TV/Iklan) sampai animasi yang menggunakan teknologi komputer yang 

paling mutakhir (animasi untuk film Ghost Ship, Hulk  atau Peter Pan.)
8
 

 

         Contoh dari beberapa film animasi yang terkenal, diantaranya:  

 

 

 

 

 

             

          Gambar: 1.4                                  Gambar: 1.5                                      Gambar: 1.6 

   Animasi Ghost-Ship                              Animasi Hulk                                  Animasi Peter Pan 

Sumber: www.ghost-ship2002.com.    Sumber: www..hulk2003.com.       Sumber: www.peterpan2004.com.  

  

Perkembangan teknologi komputer di bidang animasi membuat 

pekerjaan animasi menjadi lebih mudah dan cepat. Kepraktisan dan 

kemudahan penggunaan komputer dalam mengerjakan animasi membuat 

studio-studio animasi meninggalkan teknik konvensional dan beralih ke 

komputer. Perkembangan lumayan bagus, karena didukung ketersediaan 

software yang memadai berikut keseriusan para pendidik atau konsultan 

animasi. Salah satu yang serius menekuni industri ini adalah Bimo Adi 

Prakoso. Direktur Sentra Grafika Kompumedia ini termasuk sosok populer di 

dunia pendidikan animasi di Indonesia. Dia pun dipercaya Autodesk 

Internasional, produsen software animasi kelas dunia, untuk menyediakan 

solusi teknologi animasi
9
. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah tersedianya 

tenaga ahli di bidang animasi secara berkesinambungan. Maka dibutuhkan 

wadah pendidikan untuk mereka yang ingin berkreasi dan bagi animator 

pemula. 

Beberapa PH mulai mengerjakan film animasi dengan karakter tokoh 

lokal, Gatotkaca, Timun Mas, juga seri legenda rakyat lain. Beberapa PH 

                                                 
8
 Majalah PC. Industri Animasi Semakin Subur. Gramedia. Jakarta. 2001. Hal. 32. 

9 http://www.veetra.com.thusday_24agustus2006 
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lokal bahkan mendapat pesanan dari luar negeri, Archeon 2 produksi Studio 

Ajaib milik Oyassujiwo dipesan oleh Xane Comics USA.
10

 

Melihat fenomena di atas animasi di Indonesia mempunyai banyak 

peluang untuk berkembang, asal dilakukan sinergi pada semua potensi per-

animasian yang ada. Animasi merupakan industri kreatif yang membutuhkan 

banyak tenaga kerja sehingga melahirkan peluang usaha di sektor ini. 

1) Perkembangan Komputer 

       Dizaman sekarang ini komputer tidak lagi sebagai barang mewah atau 

tersier, tetapi sudah menjadi kebutuhan pokok. Karena disetiap 

kesempatan dituntut menggunakan komputer baik yang bersifat teoritik 

maupun praktik. Dibangku sekolah, tempat bekerja bahkan disetiap rumah 

sudah memiliki komputer sendiri. Ini membuktikan bahwa komputer 

sudah menjadi kebutuhan pokok dan tidak dapat dipisahkan. Di era 

millennium 3 atau M3 komputer sudah dipercanggih dengan berbagai 

sistem untuk memberi layanan informasi diberbagai bidang yang 

diinginkan manusia. Maka di era sekarang ini sangat dibutuhkan teknologi 

yang serba cepat dan mudah, sehingga disini komputer sangat berperan 

penting dalam teknologi informasi. Teknologi Informasi yang mudah kita 

temui, misalnya handphone yang sekarang ini semakin marak dalam 

penggunaanya. Para produsen handphone saling bersaing ketat dalam 

layanan teknologi infomasi yang cepat, mudah dan efisien. Tidak lupa 

memberi layanan aneka game animasi yang disukai banyak konsumen.Di 

Indonesia sendiri mempunyai Tim Sona Studio adalah anggota Divine Kids 

Associetes yang specialis membuat game handphone.
11

 

 

2) Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja  

      Pertumbuhan ekonomi sekarang ini berjalan naik dan terus naik, 

karena dipicu oleh kebutuhan hidup yang semakin komplek dan untuk 

kesempatan kerja juga semakin komplek 

                                                 
10

 Panduan Gelar Komik Nusantara. Fakultas Sastra dan Seni Rupa UNS. Surakarta. 2001. Hal. 7. 
11 http://www.associates.divinekids.com/2004  
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Tabel: 1.1  

Pendapatan Perkapita Tahun 2000 – 2004  

Kota Surakarta   

TAHUN PENDAPATAN PERKAPITA 

2000 Rp. 6.048.641; 

2001 Rp. 6.747.553; 

2002 Rp. 7.607.782; 

2003 Rp. 8.543.485; 

2004 Rp. 9.556.898; 

                         Sumber: http://www.surakarta.go.id.2005  
 

      Disetiap bidang pekerjaan hampir semua menggunakan komputer, 

karena komputer bisa bekerja lebih cepat, efisien dan modern. 

Perkembangan ini adalah salah satu faktor potensi bagi perkembangan 

komputer, terutama digunakan untuk tujuan komersial, sebab dunia 

komersial tidak pernah lepas dari dunia promosi yang diwujudkan dalam 

periklanan. Dapat  dimungkinkan komik dan animasi bisa dipakai 

perusahan dalam mendesain sebuah iklan perusahan tersebut. Jadi sebuah 

komik dan animasi tidak hanya sekedar bacaan atau tontonan anak kecil 

saja, tetapi dapat dipakai dalam dunia kerja
12

.      

 

3) Perkembangan Televisi Swasta di Indonesia  

       Rumah produksi televisi swasta pertama kali di Indonesia adalah 

RCTI pada bulan November 1988 dan diresmikan pada tanggal 24 

Agustus 1989. Menurut data yang ada, terdapat 545 Rumah Produksi yang 

resmi terdaftar dibawah ARPI ( Assosiasi Rumah Produksi Indonesia ) 

yang berproduksi dan memberikan konstribusi bagi penayangan program 

televisi di Indonesia 
13

.Ini memberikan angin segar bagi komikus dan 

animator untuk mengakpresiasikan karya-karyanya kepada masyarakat 

luas. Karena televisi mampunyai peran yang sangat besar dalam 

mempromosikan komik dan animasi.  

 

                                                 
12

 Joko Narwanto, 2002, Pusat Komputer di Surakarta, UMS  
13 Matra,Edisi Juli 1991  
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Tabel: 1.2 

Pertumbuhan Penduduk Kota Surakarta 

Tahun 1980 – 2004 

                                                                                    Pertumbuhan Jiwa 

    Tahun              Jumlah Penduduk    Dari kurun waktu           Pertumbuhan 

                                                                       Sebelumnya                     Penduduk  

1980                    469.532                              -                                    - 

1990                    503.827                       34.295                               0,73  

1995                    516.594                       12.767                               0,51  

2000                    490.214                     -26.380                              -1,02    

2003                    497.234                         7.020                               0,48  

2004                    510.711                       13.477                               2,71  

Sumber :  BPS Kota Surakarta Th. 1980-2004 ( Hasil Olahan Data SUSENAS ).   
           

       Pertumbuhan penduduk secara umum di Kota Solo adalah 2,71%. Hal ini 

menunjukan bahwa Kota Solo merupakan kota yang sedang berkembang 

dengan kepadatan penduduk yang tinggi. 

 

Tabel: 1.3 

Banyaknya Penduduk Usia Sekolah Menurut Partisipasi 

Sekolah di Kota Surakarta Tahun 2004 

                                    Partisipasi                                  Jenis Kelamin 

 Umur Sekolah            Sekolah                        Laki - Laki    Perempuan    Total          

        7 – 12          Tdk/Belum pernah sekolah              209                 -                209 

                            Masih sekolah                            26.334             22.363      48.697 

                            Tdk Sekolah lagi                             209                  209           418 

               Jumlah Penduduk Usia 7 – 12                 26.752             22.572      49.324 

        13 – 15        Tdk/Belum Pernah Sekolah              -                       -                  - 

                            Masih Sekolah                            10.032            11.704       21.736  

                            Tdk sekolah lagi                              207                 207            418 

               Jumlah Penduduk Usia 13 – 15               10.241            11.913       22.154  

        16 – 18        Tdk/Belum pernah sekolah              -                      -                    -           

                            Masih sekolah                             12.540            12.958      25.498 

                            Tdk sekolah lagi                            1.881              2.717        4.598 

               Jumlah Penduduk Usia 13 – 15                14.421            15.675      30.096 

         19 – 24       Tdk/Belum pernah sekolah               -                     -                    - 

                            Masih sekolah                              14.003            12.749     26.752 

                            Tdk sekolah lagi                           22.154            20.691     42.845 

              Jumlah Penduduk Usia 19 – 24                  36.157            33.440     69.597 

Sumber : BPS Kota Surakarta ( Hasil Olahan Data SUSENAS  ) 
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       Dilihat dari pertumbuhan pendidikan mengalami kenaikan. Karena hal 

ini ditunjang dari fasilitas-fasilitas pendidikan yang memadai, Maka 

komputer disini sangat penting perananya dan secara tidak langsung komik 

dan animasi ikut berperan dalam program komputer. 

Tabel: 1.4 

Banyaknya Penduduk Usia Sekolah 19-24 Tahun Menurut  

Partisipasi Sekolah di Kota Sekaresidenan Surakarta Tahun 2004. 

Kota/Kabupaten                Partisi                          Jenis Kelamin                Total 

                                            Sekolah               Laki-laki      Perempuan 

  Surakarta                     Masih Sekolah             36.157              33.440         69.597 

  Sukoharjo                    Masih Sekolah             10.604              10.928         21.532 

  Wonogiri                     Masih Sekolah             15.616                8.317         23.933 

  Boyolali                       Masih Sekolah            12.518              10.596          23.114 

  Sragen                         Masih Sekolah               6.270                5.191          11.461 

  Karanganyar                Masih Sekolah            11.527                9.139          20.666 

        Jumlah Penduduk Usia 19-24 Tahun         92.692                77.611     170.303  
Sumber:  BPS Kota Surakarta (Hasil Olahan Data SUSENAS) 

       Dinas Pendidikan Karesidenan Surakarta.  

 

       Dilihat dari pertumbuhan pendidikan Sekaresidenan Surakarta 

mengalami kenaikan yang cukup memuaskan. Ini menandakan bahwa 

masyarakat sadar akan pentingnya pendidikan untuk masa depan anak-

anaknya.  

 

1.2.2   Khusus 

a.   Potensi Komik dan Animasi Di Surakarta    

     Potensi insan komik di Surakarta cukup tinggi, baik potensi berupa SDM 

yang menggeluti dunia komik maupun apresiasi masyarakat yang cukup 

antusias dengan keberadaan komik produk lokal. Sampai tahun 2004 di 

Surakarta dan sekitarnya telah berdiri sejumlah 5 studio komik antara lain 

Studio Bengkel Antik, Studio Sempit, Bangjo, Daging Tumbuh, Komikaze, ini 

belum termasuk studio komik underground (istilah studio komik independen) 

yang biasanya diusung oleh Mahasiswa.
14
 Bengkel Qomik berdiri sejak tahun 

1998 dan memilik anggota 16 orang sampai sekarang. Bermarkas di Jl. Dr. 

Cipto Mangunkusumo 51, Mangkubumen, Solo 57139. Selain memiliki divisi 

                                                 
14 Hasil Wawancara dengan Pengelola Studio Dagang Tumbuh Surakarta. 2005. 
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yang khusus membuat komik, mereka juga memiliki divisi jasa yeng khusus 

melayani permintaan konsumen untuk membuat karya desain apa aja.15           

Di Galeri Akademi Seni dan Desain Indonesia (ASDI) Solo saat berlangsungnya 

pameran komik yang bertajuk "Selamat Siang Komik Indonesia" Ketua panitia 

pameran Ageng Padmono Dewo mengemukakan, ide awal pameran ini karena 

makin banyaknya penggemar komik seiring berkembangnya komik impor yang 

menyerbu pasar di Indonesia.
16
 

Dalam rencana pengembangan Teknologi Informasi Nasional, Surakarta 

telah masuk dalam kategori dalam pilihan rencana kota multimedia. Hal ini 

tercantum pada arah kebijakan Teknologi Informasi Nasional (Konsep 

Nusantara 21 yang dicanangkan akhir Desember 1996)."PT TELKOM telah 

siap untuk mendukung bertumbuhnya industri dan masyarakat informasi 

melalui infrastruktur yang telah dibangun dan merupakan tulang punggung 

Nusantara-21", Ungkap Dirut PT TELKOM A. A. Nasution dalam 

makalahnya pada Seminar Nasional Visi Industri, Iptek dan SDM dalam 

Pembangunan Infrastruktur Informasi nasional di ITB Bandung,17-18 

Desember1996.
17

 

Konsep Nusantara 21 tersebut diantaranya pembangunan infrastruktur 

fisik nusantara yang direncanakan meliputi rencana jaringan informasi 

nasional, industri piranti lunak dan manufaktur yang berkaitan dengan 

teknologi informasi. Harapannya nanti dapat tercapai kesinambungan 

struktur informasi secara regional maupun global menuju masyarakat Global 

Society. Selain itu Surakarta merupakan kota teknologi informasi ke-3 se-

Indonesia setelah Jakarta, dan Yogyakarta. Sedangkan perkembangan dunia 

animasi sangat tergantung pada teknologi multimedia. 

Tingkat pertumbuhan ekonomi Surakarta cukup berkembang, 

pendapatan perkapita penduduk Surakarta dari tahun ke tahun mengalami 

peningkatan yang signifikan. Berdasarkan perkembangan Produk Domestik 

Bruto tahun 1998/1999 menunjukkan peningkatan tiap tahun rata-rata 3,9% 

lebih tinggi dari angka pertumbuhan ekonomi propinsi Jawa Tengah.
18

 

                                                 
15

 http://www.veetra.com.tuesday,30may2006 
16

 http://www.kompas.com/kompas-cetak/0305/26/jateng/332455.htm. senin,26mei2003 
17

 http://www.elektroindonesia.com/elektra/khusus11.htm/edisisebelas,januari1998 
18 Badan Statistik Propinsi Jawa Tengah, 2005. 
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b. Skope Pelayanan 

       Surakarta adalah suatu Kota di Propinsi Jawa Tengah dan berada pada 

wilayah aliran sumgai Bengawan Solo. Kota ini merupakan kota terbesar ke-2 

di Jawa Tengah setelah Semarang yang letaknya berjarak 100 km kearah 

Tenggara. Maka Kota Solo dituntut pelayanan informasi yang cepat dan 

akurat terutama di bidang komputer dan menyebar ke daerah-daerah di sekitar 

Kota Solo. 

c. Bentuk Metafora  

       Metafora adalah gambaran tentang suatu keadaan dari suatu hal, pada 

media lain dengan menggunakan kemiripan strukturnya. Metafora 

mengindentifikasikan hubungan antara benda-benda dimana hubungan-

hubungan yang terjadi lebih bersifat abstrak. Dalam hal ini metafora 

menggunakan kata-kata “Seperti” atau “Bagaikan” untuk melukiskan 

hubungan tersebut.
19

. Dengan kata lain Bentuk bangunan mempunyai ciri khas 

dari fungsi bangunan tersebut. Disini penulis memakai Judul Pusat Komik dan 

Animasi, maka bentuk bangunan mempunyai ciri khas komik dan animasi. 

Yang diharapkan dapat menarik banyak perhatian oleh masyarakat luas.  

        Penulis mengambil contoh bentuk Metafora dari beberapa studio yang 

mencakup kegiatan produksi komik dan animasi, diantaranya:  

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

              Gambar: 1.7                                 Gambar: 1.8                                   Gambar: 1.9 

 Bangunan Metafora Flcastle        Bangunan Metafora Mouse Pal         Bangunan Metafora Disney 

 Sumber: www.flcastle1999.com  Sumber: www.mousepal2003.com Sumber: www.disney2003.com   

 

 

                                                 
19 http://www.geocities.com/artbeat111/konsep.htm.2003 
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1.3   PERMASALAHAN DAN PERSOALAN  

1.3.1   Permasalahan 

        Bagaimana konsep dan perwujudan Pusat Komik dan Animasi di 

Surakarta yang mempunyai Penekanan pada Bentuk Metafora sebagai suatu 

wadah berbagai kegiatan yang bersifat teoritik maupun praktik sehingga 

mampu menghasilkan SDM di bidang komik dan animasi.  

 

1.3.2   Persoalan 

a. Pemilihan lokasi/site Pusat Komik dan Animasi yang didukung oleh      

kelengkapan fasilitas infrastruktur kota. 

b. Penentuan kebutuhan ruang, organisasi ruang, pola hubungan ruang dan 

besaran ruang untuk mendapatkan program ruang bangunan serta penataan 

site.   

c. Penentuan teknologi struktur bangunan yang mendukung bentuk metafora.  

d. Wujud penampilan fisik bangunan yang mampu mewadahi aktivitas 

komik dan animasi dan ide bentuknya berangkat dari bentuk metafora. 

 

1.4   TUJUAN DAN SASARAN   

1.4.1   Tujuan 

Menghasilkan rumusan konsep perencanaan dan perancangan Pusat 

Komik dan Animasi yang mampu mewadahi kegiatan produksi, informasi 

dan promosi serta pendidikan dan pelatihan di bidang komik dan animasi 

dengan penekanan pada pendekatan bentuk metafora. 

 

1.4.2   Sasaran 

Menghasilkan rancangan desain fisik bangunan sebagai manifesti dari 

konsep perencanaan Pusat Komik dan Animasi dengan pendekatan pada 

Simbol Metafora yang dicapai melalui pengembangan bentuk yang diperoleh 

dari karakter wilayah dan karakter komik dan animasi. 
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1.5   BATASAN DAN LINGKUP PEMBAHASAN  

1.5.1   Batasan Pembahasan 

Pembahasan dibatasi pada masalah-masalah yang berkaitan dengan 

konsep perencanaan dan perancangan Pusat Komik dan Animasi di  

Surakarta. 

 

1.5.2   Lingkup Pembahasan 

a. Lingkup perencanaan dan perancangan meliputi bangunan Pusat Komik 

dan Animasi di Surakarta yang didalamnya terdapat aktivitas produksi, 

informasi serta pendidikan dan pelatihan di bidang komik dan animasi. 

b. Penekanan pada aspek-aspek dalam lingkup disiplin ilmu arsitektur, 

sedangkan aspek lain di luar lingkup ilmu arsitektur akan dibahas sejauh 

yang diperlukan dengan asumsi, hipotesa serta logika sederhana atau 

penalaran yang logis. 

c. Pendanaan diasumsikan oleh swasta baik perorangan maupun kelompok 

yang bekerjasama dengan pihak swasta lain yang berkepentingan. 

 

1.6   METODE PEMBAHASAN  

     Metode keseluruhan menggunakan metode analisa dan sintesa yaitu 

pembahasan dari studi literatur, observasi dan wawancara di dalam meng-

identifikasikan permasalahan berdasarkan kondisi dan potensi yang ada. 

Menganalisa keseluruhan permasalahan ke arah konsep perencanaan dan 

perancangan Pusat Komik dan Animasi dengan cara: 

a. Pengumpulan Data 

1) Studi observasi, berupa pengamatan langsung di lapangan dengan 

melakukan wawancara sesuai keperluan untuk mendapatkan data  

fisik. 

2) Studi literatur, berupa pengumpulan data dari buku, majalah atau 

brosur yang berkaitan dengan obyek permasalahan seperti tinjauan 

perkembangan komik dan animasi, tinjauan tentang industri komik 

dan animasi dan tinjauan tentang bentuk metafora dalam arsitektur. 
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b. Identifikasi Permasalahan 

Identifikasi permasalahan berdasarkan pada studi observasi dan studi 

literatur dari data yang telah dikumpulkan untuk kemudian diambil 

pemecahan permasalahannya. 

c. Pemecahan Permasalahan 

Dalam pemecahan permasalahan digunakan analisa kuantitatif dan 

kualitatif agar mendapatkan hasil yang optimal dari data yang ada 

sehingga memperoleh: 

1) Bahan dalam penyusunan skenario perencanaan dan perancangan 

yang meliputi: 

a) Penentuan jenis fasiltias yang perlu disediakan 

b) Penentuan perlunya perencanaan dan perancangan Pusat Komik 

dan Animasi yang mengacu pada bentuk metafora. 

2) Bahan penyusunan konsep perencanaan dan perancangan fisik Pusat 

Komik dan Animasi meliputi: 

a) Penentuan lokasi/site yang didukung oleh kelengkapan fasilitas 

infrastuktur kota. 

b) Penentuan program ruang bangunan. 

c) Penentuan tampilan fisik bangunan yang mengacu pada bentuk 

metafoma dan atraktif. 

 

1.7   SISTEMATIKA PEMBAHASAN  

       Dalam penulisan ini digunakan sistematika penulisan yang terdiri dari 

beberapa tahap berikut. 

Tahap I : Mengungkapkan permasalahan dan persoalan dari judul dan 

pengertiannya serta latar belakang untuk mendapatkan tujuan 

dan sasaran yang akan dicapai, kemudian memberikan batasan 

dan lingkup perencanaan dan perancangan, mengklasifikasikan 

metode yang digunakan, serta sistematika pembahasan 

perencanaan dan perancangan. 
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Tahap II : Mengemukakan tinjauan umum komik dan animasi, meliputi 

sejarah dan perkembangan, jenis-jenis, kondisinya di 

Indonesia, proses produksi, serta tinjauan pendidikan dan 

pelatihan. 

Tahap III : Mengemukakan tinjauan kota Surakarta dan sekitarnya, 

kondisi alam, kondisi perdagangan, serta potensi kota. 

Tahan IV : Meninjau arsitektur metafora, menjelaskan bentuk dalam 

arsitektur, menjelaskan jenis-jenis arsitektur metafora, 

menjelaskan alasan pemilihan penekanan. 

Tahap V : Merumuskan Pusat Komik dan Animasi yang direncanakan, 

meliputi: penjelasan tentang fungsi, lingkup, kegiatan, pelaku 

kegiatan, pola hubungan kegiatan. 

Tahap VI : Merupakan analisa sintesa perencanaan dan perancangan 

bangunan mencakup analisa peruangan, analisa tapak 

lingkungan, analisa orientasi dan tata massa, analisa bentuk 

dan struktur bangunan serta analisa utilitas untuk mendapatkan 

konsep dasar perencanaan dan perancangan bangunan Pusat 

Komik dan Animasi di Surakarta. 

Tahap VII : Menyimpulkan hasil analisa 

Tahap VIII : Merumuskan konsep dasar perencanaan sebagai dasar 

perancangan Pusat Komik dan Animasi di Surakarta. 

Tahap IX : Mentrasformasikan konsep rancangan ke dalam rancangan 

fisik (desain). 

 

1.8  SISTEMATIKA PENULISAN  

BAB   I : Pendahuluan 

  Berisi latar belakang, permasalahan, tujuan dan sasaran, lingkup 

pembahasan, sistematika pembahasan.  
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BAB   II : Tinjauan Umum  

  Tinjuan umum tentang sejarah dan perkembangan komik dan 

animasi, tingkat pendidikan Subosukowonosraten, bentuk 

metafora, jenis-jenis, kondisinya di Indonesia, proses produksi, 

serta tinjauan pendidikan dan pelatihan. Menjelaskan jenis-jenis 

arsitektur metefora dan alasan pemilihan penekanan. 

BAB    III : Tinjauan Khusus   

  Tinjauan khusus tentang pendekatan dan konsep perencanaan 

dan perancangan pendekatan lokasi, perencanaan tampak, 

pendekatan konsep tampilan bangunan, organisasi kegiatan, 

hubungan ruang dan kenyamanan. 

BAB   IV : Analisa dan Konsep Perencanaan dan Perancangan Pusat Komik 

dan Animasi  di Surakarta  

  Merupakan kesimpulan tentang bahasan Bab I,II dan III, sikap 

menanggapi arsitektur metafora serta tinjauan rumah produksi        

dan studio komik dan animasi yang direncanakan. 


