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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Pengertian Judul 

 "SOLO BARU INTERNATIONAL CULINARY AND COOKING 

SCHOOL"  

dari judul tersebut dapat di artikan sebagai berikut: 

Solo Baru  : Kawasan dari Sukoharjo, perkembangan dari Surakarta
1
 

International : Terkenal di dunia internasional, di seluruh dunia
1
 

Culinary  : Segala sesuatu yang berhubungan dengan makanan dan  

     minuman
1
 

Cooking  : Membuat (mengolah) makanan dan minuman
1
 

School  : Bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta   

     tempat menerima dan memberi pelajaran (menurut  

     tingkatannya) 
1
 

 

 "Solo Baru International Culinary And Cooking School" adalah Suatu  

Lembaga yang bergerak dalam bidang makanan dan terbagi menjadi dua 

muatan yaitu pendidikan dan bisnis. Adapun hal - hal yang terkait dengan 

cooking school adalah yang akan bergerak dari sektor pendidikan. Dimana 

disini menampung segala aktifitas yang berhubungan dengan pendidikan 

untuk belajar memasak secara profesional dan bertaraf internasional , 

sedangkan culinary adalah yang akan bergerak di bidang bisnis yang 

berfungsi sebagai penyedia untuk segala masakan untuk disajikan. 

  

                                                             
1 Wikipedia,2013 
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1.2. Latar Belakang 

1.2.1. Khusus 

 Makanan adalah salah satu kebutuhan pokok untuk memenuhi kebutuhan 

hidup manusia. Alangkah baiknya jika semua orang dapat memiliki 

kemampuan membuat makanan, Terlebih lagi jika ingin mendalami segala 

sesuatu yang berkaitan dengan profesi memasak, pengetahuan dan 

kemampuan akan makanan ini adalah menjadi elemen yang penting. Di 

negara lain sudah ada beberapa tempat yang memiliki bangunan dengan 

aktifitas serupa, Akan tetapi di Indonesia belum ada sebuah bangunan yang 

mewadahi aktifitas ini.  Oleh karena itu dibutuhkanlah wadah yang 

menampung segala aktifitas yang berisi tentang pendidikan memasak dan 

juga sebuah wadah untuk menjual hasil karya masakan yang telah dipelajari. 

Maka International Culinary And Cooking School ini dibutuhkan. 

1.2.2. Umum 

1.2.2.1. Culinary and Cooking School 

 Culinary 

 Industri kuliner kini kian diminati, terlihat dengan semakin 

maraknya popularitas para chef, acara dan kompetisi kuliner. Fakta ini 

memotivasi Unilever Food Solutions untuk berkolaborasi dengan 

berbagai pihak dari industri pelayanan makanan (food service) dalam 

menyelenggarakan “Chef of the Year” 2012, sebuah kompetisi kuliner 

bergengsi tingkat nasional yang diadakan pertama kali di Indonesia, 

sepanjang bulan Maret hingga April 2012. Kompetisi ditujukan bagi 

chef junior dan senior profesional yang sedang meniti karir di hotel atau 

restoran, serta mahasiswa dari fakultas atau jurusan kuliner. Chef junior 

adalah mereka yang memiliki pengalaman di bidang kuliner selama 

kurang dari lima tahun, dengan maksimal umur 25 tahun, sedangkan 

chef senior adalah mereka yang berpengalaman selama lima tahun atau 

lebih; dalam hal ini mahasiswa atau pelajar akan dikategorikan ke 

dalam chef junior. 
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Gambar 1.1.konferensi pers “Chef of the Year” 2012 

(Sumber : http://www.unileverfoodsolutions.co.id/ 2013) 

 

 Dalam konferensi pers peluncuran “Chef of the Year” 2012 di 

Hotel The Dharmawangsa, Jakarta pada 24 Februari lalu, Adam 

Djokovic, Managing Director Unilever Food Solutions Indonesia 

mengungkapkan, “Sebagai salah satu perusahaan pelayanan makanan 

terkemuka di dunia, Unilever Food Solutions berkomitmen untuk 

membantu dan lebih mengembangkan profesi kuliner di Indonesia. 

Chef Indonesia memiliki jiwa kompetisi tinggi dan kami yakin “Chef of 

the Year” akan memberikan mereka sarana yang tepat untuk 

melakukannya. Berpatisipasi dalam acara tersebut akan mendorong 

mereka untuk menciptakan resep yang inspiratif, meningkatkan 

kepercayaan diri serta memberikan pengakuan yang layak mereka 

dapatkan.“ 

 Hadir pula, Chef Widhi Joestiarto – Executive Chef Unilever Food 

Solutions Indonesia yang menjelaskan lebih detil mengenai mekanisme 

kompetisi yang terdiri dari babak seleksi awal, semifinal dan grand 

final. Dalam kesempatan tersebut, Unilever Food Solutions juga 

memperkenalkan Brand Ambassador barunya yaitu Chef Vindex 

Tengker yang tidak lain merupakan Executive Chef dari The 

Dharmawangsa Hotel.“Chef of The Year” 2012 yang diadakan oleh 
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Unilever Food Solutions juga menggandeng berbagai asosiasi chef di 

Indonesia serta sekolah tinggi pariwisata untuk turut bekerjasama. 

Bapak Djoko Sudibyo, SE, MM, Ph.D, selaku Ketua Sekolah Tinggi 

Pariwisata Trisakti dan perwakilan dari sekolah tinggi pariwisata yang 

mendukung kegiatan “Chef of The Year” pun mengungkapkan rasa 

bangga dan senangnya pada saat konferensi pers, beliau merasa 

kegiatan kompetisi ini dapat mendukung perkembangan chef di 

Indonesia, serta memberikan kesempatan untuk para chef muda (junior) 

untuk turut menunjukkan kemampuan dan keahliannya dalam 

memasak. 

(http://www.unileverfoodsolutions.co.id/ 2013) 
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 Cooking School 

 Sekolah Kuliner / memasak adalah objek bangunan yang 

mendukung adanya sarana pendidikan yang juga dapat melestarikan 

warisan dari nenek moyang bangsa Indonesia, khususnya dibidang 

kuliner. Di Indonesia sendiri sudah banyak sekolah-sekolah dengan 

jurusan kuliner didalamnya. Biasanya, sekolah kuliner tersebut 

merupakan sekolah Kejuruan (SMK) atau sekolah perhotelan, dimana 

jurusan kuliner tersebut merupakan jurusan pendukung dari sekolah 

perhotelan tersebut. Biasanya yang diajarkan pada kelas memasak 

kebanyakan adalah mengenai pastry dan bakery atau masakan yang 

umum dari berbagai dunia dan tidak ada kelas khusus mengenai kuliner 

Indonesia bahkan Internasional. 

 Di dukung dengan maraknya acara di televisi yang mengekspose 

profesi chef professional merupakan salah satu profesi yang 

menjanjikan, maka dengan adanya objek Sekolah Kuliner Indonesia ini, 

diharapkan akan dapat menarik banyak perhatian masyarakat untuk 

memilih profesi sebagai chef profesonial kuliner Indonesia. Dengan 

demikian, penerus bangsa Indonesia sendiri akan mengenal dan 

mengusai berbagai kuliner Indonesia dari berbagai daerah, sekaigus 

melestarikan kuliner Indonesai tersebut agar tidak hilang termakan 

waktu. Disamping itu, dengan adanya Sekolah Kuliner Indonesia ini, 

akan dapat mengenalkan dan mempromosikan kuliner khas Indonesia 

ke mancanegara. Sehingga akan mengurangi pengakuan-pengakuan 

Negara lain atas warisan Indonesia atau bahkan akan dapat 

mengundandang minat masyarakat mancanegara untuk mempelajari 

kuliner Indonesia. Jadi, tidak orang Indonesia saja yang pergi ke luar 

negeri dan menguasai kuliner luar negeri dan internasional. Tetapi, 

orang-orang mancanegara juga datang ke Indonesia untuk mempelajari 

kuliner Indonesia, sehingga kuliner Indonesia lebih dikenal di dunia 

Internasional. 

(Sumber:http://www.google.co.id 2013) 
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 Berikut adalah beberapa sekolah kuliner terbaik di dunia: 

1. Sekolah Memasak Toscana Saporita 

 Sekolah ini tidak memiliki program dan kurikulum yang tetap, juga 

tidak mengharuskan para siswanya untuk hadir setiap hari. Sekolah 

memasak Toscana Saporita lebih mirip, sekolah di hari libur, yang 

tempatnya bisa berpindah dari kota yang satu ke kota lainnya. Dipandu 

oleh juru masak Itali ataupun chef yang kebetulan sedang bekerja di 

kota tersebut. Masakan yang dipresentasikan adalah masakan Italia 

ataupun yang sedang menjadi trend. 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 1.2. Toscana Saporita 

Sumber : http://uniknya.com/ 2013) 

  



7 

 

2. Akademi Chef Afrika Selatan 

 Akademi yang dipimpin oleh Chef yang telah mengelilingi dunia 

kuliner, Garth Stroebel and Paul Hartmann, juga memiliki pencapaian 

prestasi sangat baik. Sangatlah jarang metode pembelajaran dan 

pemanduan yang dilakukan oleh sekolah akademi ini, mereka memandu 

dan membimbing muridnya secara personal. Enam jam praktik setiap 

hari dalam program satu tahun, namun juga memiliki kursus singkat. 

Sekolah ini dibuka secara resmi pada tahun 2004, secara berkelanjutan 

melahirkan chef-chef terbaik dan memenangkan banyak kompetisi 

kuliner di Afrika selatan bahkan dunia internasional, salah satunya 

memenangkan kompetisi kuliner bergengsi San Pellagrino Young Chef  

pada tahun 2009. 
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Gambar 1.3. Akademi Chef Afrika Selatan 

(Sumber : http://uniknya.com/ 2013) 

 

3. Institut Kuliner Amerika 

 Institut Kuliner Amerika atau mereka menyingkatnya menjadi CIA 

(Culinary Institute of America), merupakan sebuah sekolah non profit 

yang terletak di Hyde Park, New York, Amerika Serikat, didirikan pada 

tahun 1946. Sekolah ini menawarkan lulusannya menjadi pakar kuliner 

maupun chef yang dapat bekerja di bidang pariwisata dan industri 

lainnya. Dan setiap lulusannya memiliki gelar sarjan muda, dan dapat 

melanjutkan ke jenjang berikutnya. Walaupun terbilang mahal, namun 

mereka yang ingin belajar dapat memperoleh beasiswa. 
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Gambar 1.4. Culinary Institute of America 

(Sumber : http://uniknya.com/ 2013) 

4. Institut Kuliner Prancis 

 Berlatar belakang kota yang tidak pernah tidur, New York, para 

siswa akan mempelajari bagaimana cara membuat dan 

mengombinasikan makanan-makanan khas Prancis dengan masakan 

internasional lainnnya. Dalam setiap pertemuan, kelas akan dibagi 

menjadi beberapa program, enam ataupun sembilan bulan program 
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pelatihan intensif. Mereka juga memiliki program singkat khusus 

pastry. Kelas yang diisi oleh sedikit siswa membuat proses 

pembelajaran lebih intim dan personal, dan kesempatan untuk dapat 

menjadi juru masak di Kota New York pun terbuka lebar. 

 

  

  

 

Gambar 1.5. French Culinary Institute, New York City 

(Sumber : http://uniknya.com/ 2013) 

5. Cordon Bleu 

 Cordon Bleu didirikan pada 1886, dan merupakan sekolah kuliner 

tertua di dunia.  Memiliki kampus di berbagai belahan negara, Paris, 
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London, Australia, dan Kanada. Silabus pelajaran mereka berdasarkan 

ajaran Bapak dari masakan Prancis, Auguste Escoffier, namun juga 

memasukan cara modern dalam menyajikan makanan. Beberapa 

lulusannya bekerja sebagai chef di restoran dan hotel ternama, bahkan 

banyak diantara mereka pun yang menjadi jurnalis kuliner, membuka 

bisnis restoran, dan konsultan makanan.  

  

 

  

  

 

Gambar 1.6. Cordon Bleu Institute 

(Sumber : http://uniknya.com/ 2013) 
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1.2.3. Kota Surakarta 

 Kota Surakarta, juga disebut Solo atau Sala, adalah kota yang terletak di 

provinsi Jawa Tengah, Indonesia yang berpenduduk 503.421 jiwa (2010)  dan 

kepadatan penduduk 13.636/km2. Kota dengan luas 44 km2 ini berbatasan 

dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali disebelahutara, 

Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo di sebelah timur dan barat, 

dan Kabupaten Sukoharjo di sebelah selatan. Sisi timur kota ini dilewati 

sungai yang terabadikan dalam salah satu lagu keroncong, Bengawan Solo. 

Bersama dengan Yogyakarta, Solo merupakan pewaris Kerajaan Mataram 

yang dipecah pada tahun 1755. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.7. Peta Kota Solo 

(Sumber : www.id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surakarta2013) 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surakarta
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1.2.4. Solo Baru 

 Solo Baru, Kartasura, Palur, Colomadu, Baki, Ngemplak adalah kawasan 

satelitnya Surakarta dan kawasan yang saling berintegrasi satu sama lain. 

Kawasan Solo Baru (Soba) merupakan kawasan pengembangan dari kota 

Solo yang memiliki kegiatan sebagai pemukiman (perumahan), pertokoan, 

perkantoran hingga pendidikan. Meskipun termasuk dalam wilayah 

Kabupaten Sukoharjo, tetapi secara ekonomi dan politis Solo Baru lebih 

dekat ke Kota Surakarta, karena letak wilayah kotanya yang langsung 

berbatasan dengan Kota Surakarta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.8. Peta Sukoharjo 

 Sumber: (http://kimtaru.tjdesain.com/ 2013) 
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1.2.5. Perkembangan Sekolah Kuliner  di Indonesia 

 Peranan Chef dalam mengembangkan kekayaan kuliner Indonesia 

sangatlah penting. Bila belajar dari beberapa negara -seperti Thailand, Cina, 

Jepang- yang memiliki kuliner maju hingga terkenal ke manca negara, chef 

memiliki arti penting dalam memperkenalkan masakan khas masing-masing 

negara.  

 Sekretaris Jenderal (Sekjen) Indonesian Chef Association (ICA), Chef 

Kelana, mengungkapkan bahwa saat ini Indonesia masih terkutub pada 

masakan masing-masing daerah. Orang masih lebih suka bicara masakan 

berdasarkan asal daerahnya, misalnya masakan Padang, Jawa, dan lainnya. 

Lalu mana Indonesian foodnya ? tanya Chef Kelana.  

 Berdasarkan hal tersebut, para Chef Indonesia akhirnya membentuk 

Indonesian Chef Association (ICA) dengan tujuan mempromosikan kualitas 

dan kekayaan kuliner Indonesia dari setiap provinsi. ICA beranggotakan para 

ahli pengolahan makanan yang memiliki ketertarikan pada dunia kuliner. Visi 

dari ICA adalah mengembangkan pribadi dengan disiplin ilmu untuk menjadi 

ahli di bidang pengolahan makanan; serta menghimpun dan mempersatukan 

semua pengolah makanan yang bekerja di hotel, restoran, dan industri terkait.  

 Belajar dari pengalaman negara-negara yang sukses dalam 

mengembangkan dunia kulinernya, para Chef Indonesia berusaha untuk terus 

mengembangkan sumber daya manusianya serta menjadikan kuliner 

Indonesia sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Indonesian food heritage 

dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik dan mancanegara. Sebab 

masakan Indonesia memiliki ciri khas tersendiri, yakni pedas dan 

mengandung unsur-unsur rempah.  

 Selain itu, kayanya alam Indonesia mulai dari laut hingga darat merupakan 

potensi untuk terus mengembangkan seni kuliner khas Indonesia. Chef 

Indonesia dengan kemampuannya dapat menciptakan kreasi-kreasi yang 

inovatif. Mereka juga terus meningkatkan kemampuan yang menyangkut 

pengolahan makanan, terutama dari segi teknologi, keamanan, higienitas, 

komputer, dan komunikasi.  
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 Negara Eropa adalah contoh yang cukup peduli terhadap kulineri di 

kawasan tersebut. Mereka mempertahankan European food heritage dengan 

membentuk European Chef Association, dimana segala kegiatannya langsung 

dilaporkan kepada parlemen. Kepedulian yang begitu besar tersebut 

sebaiknya menjadi contoh bagi pemerintah untuk terus mendukung 

pengembangan kuliner eksotis Indonesia. Dukungan media untuk terus 

mengeksplorasi dan mengapresiasi kegiatan kuliner Indonesia sangat penting 

dalam membentuk image positif. Selain itu, Indonesia harus memproteksi 

kekayaan dan kekhasan kuliner Indonesia secara berkelanjutan. Kampanye 

cinta makanan Indonesia perlu terus digalakkan. Untuk menghasilkan produk 

kuliner yang lebih berkualitas, para Chef sudah sebaiknya untuk lebih 

mendalami hal tersebut. Pemahaman yang lebih baik mengenai teknologi 

pangan dapat membantu Chef dalam meramu dan mendesain makanan yang 

bermanfaat dan layak dikonsumsi. Selain itu, juga akan mempermudah dan 

memberikan jaminan mutu dan kemanan pangan dalam proses memasak.  

 Kerja sama antara Chef dan ahli teknologi pangan harus lebih dipererat. 

Pelatihan dan pembekalan kepada young Chef akan meningkatkan 

kompetensinya di masa yang akan datang. Kerja sama juga terbuka untuk 

segala aktivitas yang berorientasi kepada pengembangan kulinari Indonesia. 

Kuliner Indonesia tidak cukup hanya dilestarikan, tetapi perlu dikembangkan 

sesuai dengan perkembangan jaman. 

 Bidang kuliner bukan hanya suatu bentuk keahlian, tetapi juga merupakan 

suatu ilmu yang berkembang menjadi pengetahuan baru. Para pelakunya bisa 

menciptakan sebuah kreasi, sistem, dan teknik yang lebih efektif dan efisien 

untuk menghasilkan resep-resep yang lebih berkualitas dan bermanfaat bagi 

masyarakat. Hal tersebutlah yang mendasari Chef Kelana menggeluti dunia 

kuliner yang telah dilakoninya sejak 1987.   

 Mengenai kompetensi Chef-chef Indonesia, Chef Kelana berpendapat 

bahwa kompetensinya tidak kalah dengan Chef-chef asing. Namun, karena 

tidak adanya suatu succession plan dari industri perhotelan ditambah 

kurangnya rasa nasionalisme, banyak hotel yang masih menggunakan Chef 
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asing. Succession plan sangat diperlukan untuk memberikan kesempatan 

kepada ahli-ahli kuliner Indonesia agar bisa menjadi tuan rumah di negara 

sendiri. Ahli matematika dunia yang berasal dari Indonesia saja banyak, 

namun Chef yang mendunia belum ada. 

(sumber : Chef Kelana : http://www.kulinologi.biz/ 2013) 
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1.3. Rumusan Permasalahan 

1. Belum adanya fasilitas pendidikan yang khusus mewadahi kegiatan belajar 

tentang memasak dan mendidik siswa menjadi Chef di Solo Baru. 

2. Belum adanya fasilitas tempat makan di Solo Baru yang menghidangkan 

makanan - makanan terkenal dari seluruh dunia. 

 

1.4. Tujuan dan Sasaran 

1.4.1. Tujuan 

 Tujuan yang ingin dicapai pada penulisan ini adalah menambah 

satu fasilitas pendidikan di Solo Baru dalam bidang memasak dan 

kuliner yang belum pernah ada sebelumnya. 

 

1.4.2. Sasaran 

 Sasaran yang ingin dicapai pada penulisan ini yaitu menyusun 

konsep perencanaan dan perancangan International Culinary And 

Cooking School yang berupa: merencanakan banguanan yang 

menyediakan sebuah wadah yang menampung aktifitas pendidikan 

memasak dan juga menjual masakan yang telah dipelajari dengan 

mengangkat unsur makanan lokal indonesia sebagai program utama dan 

masakan internasional lain sebagai program pendukung yang 

dikombinasikan dengan konsep penataan lahan sebagai taman kota 

dengan memasukkan konsep metafora pada bangunan. 

 

1.5. Batasan 

 Pembahasan yang ditekankan pada perencanaan dan perancangan 

International Culinary And Cooking School ini adalah desain bangunan yang 

melambangkan aktifitas yang ada didalamnya. Ditekankan pula pada aspek-

aspek penyajian dan penjualan makanan, dan ditambah segala aktifitas 

penunjang pendidikan memasak yang lainnya. 
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1.6. Lingkup Pembahasan 

1. Dimana Lokasi International Culinary And Cooking School akan didirikan 

? 

2. Ruang apa saja yang di butuhkan dalam pembuatan International Culinary 

And Cooking School ini ? 

3. Teknologi seperti apa yang akan diterapkan pada International Culinary 

And Cooking School ini ? 

4. Bagaimana tata massa yang akan diterapkan pada International Culinary 

And Cooking School ini ? 

5. Bagaimana Estetika yang akan diterapkan pada International Culinary 

And Cooking School ini ? 

 

1.7. Keluaran 

1) Mendapatkan konsep analisa tentang site dan bangunan.  

2) Mendapatkan konsep desain sebagai panduan perancangan International 

 Culinary And Cooking School di Solo Baru.  

3) Mendapatkan konsep tata masa dan tata ruang.  

 

1.8. Metodologi Pembahasan 

1.8.1. Pengumpulan data  

1) Studi literatur yang mngkaji berbagai literatur mengenai Sekolah 

memasak pada umumnya dan penjualan makanan (Restaurant) pada 

umumnya.  

2) Survey yaitu pencarian data untuk melengkapi data yang di perlukan.  

1.8.2. Metode pengolahan data  

Mengklasifikasikan data yang di peroleh, mengelompokan data yang 

sejenis dan menyusun secara sistematis, mengkaitkan data yang satu 

dengan yang lain guna menunjang pembahasan.  

1.8.3. Sintesa  

Penulisan dilakukan dari hal-hal yang bersifat umum, yaitu 

mengungkapkan dari hasil pengolahan data, merumuskan permasalahan 
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kemudian menuju ke hal yang bersifat khusus berupa pendekatan yang 

dilakukan guna menjawab permasalahan yang ada. 

 

1.9. Sistematika Pembahasan 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, permasalahan, 

persoalan dan sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai pengertian culinary , 

cooking school , chef dan yang berkaitan dengan International 

Culinary And Cooking School. 

BAB III TINJAUAN LOKASI 

Pada bab ini berisi gambaran mengenai Lokasi dari International 

Culinary And Cooking School. 

BAB IV KONSEP 

 Pada bab ini membahas bagaimana Konsep yang diterapkan pada 

International Culinary And Cooking School ini. 

 


