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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Pengertian Judul 

1.1.1 Arti Judul 

Laporan Dasar Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur 

(DP3A) mengangkat judul “Solo Design Center Sebagai Pusat Kegiatan 

Desain di Kota Solo”. Berikut uraian pengertian atau definisi dari masing-

masing komponen kata yang digunakan dalam menyusun judul tersebut 

adalah sebagai berikut:   

a. Solo 

Solo, juga disebut Surakarta adalah kota yang terletak di Provinsi Jawa 

Tengah, Indonesia. Kota dengan luas 44 km
2
 ini berbatasan dengan 

Kabupaten Karanganyar dan Boyolali di sebelah utara, Kabupaten 

Karanganyar dan Sukoharjo di sebelah timur dan barat, dan Kabupaten 

Sukoharjo disebelah selatan. (http://www.scribd.com, arti.lambang.kota 

surakarta, 2015) 

b. Design  

Dikutip dari The New Grolier Webster Int. Dictionary of English 

Language, 1971: 

1. Design (n=kata benda) merupakan kosakata dalam bahasa Inggris 

yang artinya desain/rancang/pola/penemuan. 

2. “Make a design of (v=kata kerja) ; plan out in a systematic graphic or 

product form” yaitu membuat desain, merancang dalam bentuk 

grafis/produk yang sistematis.  

3. Desain adalah seni terapan dan kegiatan kreatif yang mencerminkan 

keanekaan bentuk kualitas, proses, pelayanan dan sistem yang 

merupakan salah satu faktor pembangun kegiatan inovasi teknologi, 

dinamika budaya dan perubahan ekonomi. 

  

http://www.scribd.com/
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c. Center 

Dikutip dari The New Grolier Webster Int. Dictionary of English 

Language, 1971:  

1. Center atau Centre merupakan kosakata dalam bahasa Inggris yang 

artinya pusat/terkonsentrasi/fokus. 

2. “A building dedicated to a particular activity” yaitu bangunan yang 

didedikasikan untuk kegiatan tertentu. 

3. “A place where some particular activity is concentrated” yaitu tempat 

dimana beberapa aktifitas tertentu terkonsentrasi.  

4. Tempat dimana sesuatu yang menarik aktifitas/fungsi 

terkumpul/terkonsentrasi.  

1.1.2 Arti Keseluruhan 

Pengertian keseluruhan dari “Solo Design Center Sebagai Pusat 

Kegiatan Desain di Kota Solo” adalah gedung pusat pelayanan desain 

terpadu yang didalamnya terdapat sekolah desain, exhibition dan retail yang 

merupakan sebuah sentra spesifik baru khususnya di kota Solo. Bangunan 

ini terdiri dari sekolah, exhibition dan retail.  

a. Sekolah  

Dikutip dari http://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah, merupakan sebuah 

bangunan yang bersifat lembaga atau institut yang dirancang untuk 

proses belajar-mengajarsiswa/murid dibawah pengawasan guru. Kata 

sekolah berasal dari Bahasa Latin: skhole, scola, scholae atau skhola 

yang memiliki arti: waktu luang atau waktu senggang dimana sekolah 

adalah kegiatan di waktu luang bagi anak-anak di tengah-tengah kegiatan 

utama mereka, yaitu bermain dan menghabiskan waktu untuk menikmati 

masa anak-anak dan remaja. Kegiatan dalam waktu luang itu adalah 

mempelajari cara berhitung, membaca dan mengenal tentang moral (budi 

pekerti) dan estetika (seni). Dalam proses belajar anak-anak didampingi 

oleh ahli yang memiliki pengetahuan tentang psikologi anak, sehingga 

dapat mengerti keahlian dan keterampilan anak serta memberikan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah
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kesempatan kepada anak untuk menciptakan sendiri dunianya melalui 

berbagai pelajaran diatas.  

Sekolah yang dimaksud disini adalah sekolah desain setingkat perguruan 

tinggi yang menyelenggarakan pendidikan disiplin ilmu perancangan 

desain berkonsentrasi pada desain komunikasi visual, desain produk 

industri, desain fashion dan desain interior.  

b. Exhibition  

Dikutip dari Lawson, Congress, convention & Exhibition Fasilities, 

2000, Exhibition atau pameran  merupakan gedung multifugsi yang 

memadukan fungsi eksibisi dan konferensi yang di dalamnya 

menawarkan area yang cukup untuk mengakomodasi ribuan pengunjung.  

Kegiatan ini mempertemukan antara produsen dan pembeli namun 

pengertian pameran lebih jauh adalah suatu kegiatan promosi yang 

dilakukan oleh suatu produsen, kelompok, organisasi, perkumpulan 

tertentu dalam bentuk menampilkan display produk kepada calon relasi 

atau pembeli. Adapun macam pameran itu adalah : show, exhibition, 

expo, pekan raya, fair, bazaar, pasar murah. 

Exhibition yang dimaksud disini adalah eksibisi yang digunakan sebagai 

salah satu cara atau media penyebaran informasi sekaligus pemasaran 

suatu produk mahasiswa maupun masyarakat, baik bentuk gagasan 

maupun barang.  

c. Retail digunakan sebagai aktifitas penjualan atau usaha bisnis dari 

sejumlah komoditas kepada konsumen (masyarakat) yang menjual 

produk barang dan jasa dari hasil karya mahasiswa.  

  

http://id.wikipedia.org/wiki/Produsen
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pembeli&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Promosi
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1.2 Latar Belakang 

1.2.1 Potensi Perkembangan Desain di Solo  

a. Solo sebagai Kota Kreatif Berbasis Desain 

Dalam artikel http:/www.tempo.co, Kementrian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) telah menetapkan kota Solo sebagai 

kota kreatif dengan kategori kota desain, selanjutnya kota Solo akan 

diusulkan sebagai Kota Kreatif Dunia ke UNESCO. Momentum kota 

Solo sebagai kota kreatif berbasis desain dipandang menjadi waktu yang 

tepat untuk menularkan virus kreatif ke seluruh elemen masyarakat Solo. 

Hal ini terlihat dari berkembangnya event-event besar di Kota Solo dari 

tahun ke tahun yang semakin meningkat peminatnya baik dari kalangan 

seniman, desainer, pelajar, komunitas dan masyarakat umum yang telah 

dilaksanakan tiap tahunnya. Event tersebut diantaranya adalah: 

Tabel 1.1. Kalender Event Kota Solo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: http//www.agendasolo/posts/, 2014 

Menyikapi perkembangan desain dalam negeri, Kemenparekraf 

telah menggolongkan industri kreatif ke dalam subsektor yang meliputi: 

  

No. Nama Event  Tanggal 

1. Solo Great Sale  1 – 28 Februari 2015 

2. Bengawan Solo Travel Mart  13 – 15 Februari 2015 

3. Festival Jenang Solo  5 – 17 Februari 2015 

4. Solo Carnaval  21 Februari 2015 

5. Solo Indonesia Culinary Festival  2 – 5 April 2015 

6. Solo 24 Jam Menari  29 April 2015 

7. Java Expo 2015 10 – 14 Juni 2015 

8. Solo Batik Carnival 12 – 14 Juni 2015 

9. Apresiasi Musik Kebangsaan   18 Agustus 2015 

10. Indonesia International Mask Festival (IIMF) 4 – 5 September 2015 

11. Solo International Performing Art (SIPA) 10 – 12 September 2015 

12. Festival Payung Indonesia  11 – 13 September 2015 

13. Solo City Jazz  18 – 19 September 2015 

14. Solo Batik Fashion  2 – 4 Oktober 2015 

15. Pasar Seni Balekambang 22 – 25 Oktober 2015 
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Tabel 1.2. Penggolongan Industri Kreatif  

Industri Media Industri Seni 

1. TV dan Radio 1. Seni pertunjukan 

2. Periklanan 2. Arsitektur  

3. Layanan komputer dan piranti lunak 3. Riset dan pengembangan 

4. Permainan interaktif 4. Penerbitan dan percetakan 

5. Kuliner  5. Musik 

6. Film  6. Fashion 

7.  Video  7. Desain  

8. Foto  8. Kerajinan  

Sumber: Kemenparekraf, 2013 

Kota Solo memiliki potensi yang besar dalam dunia desain. Potensi 

ini terus naik sekitar 7% setiap tahunnya dan masih begitu besar untuk 

dapat digarap oleh masyarakat Indonesia khususnya di kota Solo. Saat ini 

di Indonesia telah memiliki beberapa kota yang di dalamnya berkembang 

industri kreatif yang potensial yaitu Bandung, Jakarta, Pekalongan, Bali, 

Yogyakarta dan Solo (Kemenparekraf, 2013). 

 

b. Pentingnya Jurusan Desain dalam Industri Kreatif di Solo  

1. Desain Komunikasi Visual 

Desain Komunikasi Visual (DKV) saat ini sangat berperan 

penting dalam industri kreatif, terutama dibidang grafis, periklanan 

dan multimedia. DKV sangat dibutuhkan dalam membangkitkan 

kreatifitas di dunia seni perfilman. Ditambah lagi maraknya stasiun 

TV swasta baru baik berskala nasional maupun lokal, munculnya 

media cetak baru, serta banyaknya perusahaan baru khususnya di biro 

periklanan, perfilman, rumah produksi multimedia, dan studio animasi 

yang semakin memperluas kesempatan kerja di bidang desain dan 

industri kreatif (http://www.academia.edu). Saat ini DKV telah 

menjadi tren baru dalam dunia desain serta diimbangi dengan 

perkembangan jurusan desain komunikasi visual di kota Solo dari 

tahun ke tahun yang semakin bertambah peminatnya. Maka diperlukan 

wadah untuk menapung apresiasi tersebut. 

 

http://www.academia.edu/
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2. Desain Fashion 

Kota Solo terkenal dengan kota batik, demam batik pun melanda 

dunia fashion Indonesia. Solo, memiliki kampung batik diantaranya 

kampung batik Laweyan, Kauman dan Sondakan. Gerai-gerai fashion 

di mal-mal memajang busana batik dengan berbagai sentuhan desain 

tren masa kini, pameran dan seminar tentang batik giat-giatnya 

dilakukan. Artikel dalam liputan tentang batik juga sering muncul di 

media cetak dan elekrtonik. Bahkan acara reality show di stasiun TV 

juga menggunakan dress code batik. Instansi pemerintah/swasta saat 

ini juga mengenakan seragam batik khususnya di kota Solo. Hal ini 

semakin meningkatnya antusias masyarakat mengenai perkembangan 

fashion, maka diperlukan kreatifitas individu untuk menunjang 

perkembangan fashion dengan memberikan wadah untuk 

mengapresiasikan(http://www.academia.edu). 

1.2.2 Pentingnya Sekolah Desain  

Desainer sebagai pelaku utama di dalam kebudayaan haruslah orang-

orang yang mampu bersaing pada level global. Salah satu cara untuk 

menghasilkan desainer yang mampu bersaing adalah melalui dunia 

pendidikan. Melalui pendidikan desainer dapat bebas mengekspresikan 

kreasinya, tentunya dengan aturan yang baik dan benar. Dalam hal ini 

penguasaan teknologi menjadi tuntutan yang tidak dapat dihindari. 

Pendidikan tinggi mempunyai peran untuk mempersiapkan individu dan 

masyarakat sehingga memiliki kemampuan dan motifasi yang tinggi dalam 

citra seni dan desain. Di kota Solo hanya terdapat empat perguruan tinggi 

yang menyelenggarakan jurusan desain diantaranya adalah: 

Tabel 1.3. Daftar Perguruan Tinggi yang Mempunyai 

Program Studi Desain di kota Solo 
No. Nama Jurusan/Program Studi Jenjang Lokasi 

1. Akademi Seni dan 

Desain Indonesia 

(ASDI) Solo 

- Desain Komunikasi 

Visual 

- Desain Interior 

- Desain Produk 

D3 

D3 

D3 

Jl. Garuda 

Mas no.3 

Pabelan Solo 

http://www.academia.edu/
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No. Nama Jurusan/Program Studi Jenjang Lokasi 

Tekstil 

2. Institut Seni 

Indonesia (ISI) Solo 

- Desain Komunikasi 

Visual 

- Desain Interior 

S1 

S1 

Jl. Ringroad 

Mojosongo, 

Solo 

3. Universitas Sebelas 

Maret (UNS) Solo  

- Desain Komunikasi 

Visual 

- Desain Interior 

- Kriya Tekstil 

D3/SI 

S1 

S1 

Jl. Ir. Sutami, 

Kentingan, 

Solo 

4. Universitas Sahid - Desain Komunikasi 

Visual 

S1 Jl. Adi 

Sucipto, Solo 

Sumber: http://dgi-indonesia.com/school-college/, 2014 

1.2.3 Perlunya Wadah Exhibition Center  

Saat ini telah banyak sekali diagendakan perhelatan besar bertaraf 

internasional dan nasional di Kota Solo (lihat tabel 1.1) yang tentu saja 

melibatkan banyak masyarakat, pemerintah maupun mahasiswa. Hal ini 

akan sangat disayangkan bila tidak didukung dengan fasilitas yang 

memadai, seperti ruangan besar, nyaman dan perlengkapan audio visual 

yang memadai. Seperti dikemukakan Menteri Luar Negeri Hasan Wirayuda 

menyebut Solo minim fasilitas MICE, salah satunya ruang pertemuan 

berstandar internasional.  

Saat ini, gedung pertemuan di Solo yang representatif untuk 

menggelar pameran skala besar hanya di Diamond Convention Center. 

Hanya saja kapasitasnya tidak terlalu besar, area parkirnya pun terkadang 

membeludak hingga di pinggiran Jl. Slamet Riyadi. Selain itu juga hanya 

berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan resepsi dan pertemuan biasa, 

sementara pelaku bisnis lebih memilih menyelenggarakan meeting di 

restoran maupun hotel. Maka dibutuhkan suatu wadah yang mampu 

menampung event-event kota Solo saat ini.  

1.2.4 Perlunya Wadah Retail dalam Sekolah Desain di kota Solo  

Selain perlunya wadah exhibition, retail dinilai perlu dikembangkan 

mengingat telah banyaknya event-event di kota Solo. Beberapa karya 

maupun produk dapat di jual-belikan kepada masyarakat. Dengan adanya 

http://dgi-indonesia.com/school-college/
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wadah jual-beli berupa retail yang dapat menjual sebagian dari produk-

produk/karya mahasiswa dan produsen dapat menambah peluang kerja bagi 

mahasiswa dan produsen di kota Solo. Selain itu mampu bekerja sama 

dengan bidang keahlian lain yang terkait dalam suatu organisasi kerja yang 

bertaraf nasional maupun internasional. 

1.2.5 Pentingnya Didirikan Solo Design Center  

Saat ini sebagai kota yang telah ditetapkan sebagai kota berbasis 

desain, kota Solo belum memiliki pusat kegiatan desain seperti di kota-kota 

besar yaitu seperti di Jakarta (Jakarta Design Center, Jakarta Convention 

Center, dll) yang mampu memberikan suatu wadah pusat kegiatan desain 

kota tersebut. Mengamati perkembangan pendidikan dan potensi kota Solo 

di atas, saat ini adalah saat yang tepat untuk didirikannya sebuah Solo 

Design Center (SDC) yang mengaplikasikan antara pendidikan desain 

dengan pusat perkembangan desain di khususnya di kota Solo.  

Perencanaan bangunan Solo Design Center diharapkan dapat menjadi 

landmark kota Solo dengan memberikan wadah berbasis desain yang dapat 

menjadi jendela cakrawala budaya Solo bagi para pengunjung.  

1.3 Rumusan Masalah 

Adapun beberapa rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah:  

1. Bagaimana merancang sebuah pusat desain yang didalamnya terdapat 

fasilitas sekolah formal setingkat perguruan tinggi, fasilitas exhibition serta 

fasilitas retail ? 

2. Bagaimana merancang bangunan Solo Design Center sebagai fasilitas 

yang mewadahi kegiatan desain terutama bagi masyarakat Solo dan 

sekitarnya sebagai media penunjang berlangsungnya proses kreasi, 

apresiasi dan edukasi secara visual dan fungsional sehingga turut dapat 

dinikmati oleh masyarakat ? 
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1.4 Tujuan dan Sasaran 

1.4.1 Tujuan  

Tujuan yang diharapkan dengan hadirnya Solo Design Center adalah 

sebagai berikut:  

1. Sebagai pusat aktivitas kegiatan desain di kota Solo dengan menyediakan 

fasilitas yang lengkap. 

2. Menyediakan pusat pendidikan desain setingkat perguruan tinggi yang 

menghasilkan lulusan sarjana yang mempunyai kepribadian bersumber 

pada nilai-nilai budaya, dan tanggap terhadap gejala perubahan sosial 

budaya dan perkembangan IPTEK bertaraf nasional dan internasional.  

3. Memberikan wadah promosi dan informasi yang lengkap dan nyaman 

mengenai perkembangan desain kepada seluruh masarakat kota Solo dan 

sekitarnya berupa bangunan exhibition dan retail yang menunjang proses 

kreasi, apresiasi dan edukasi di bidang desain. 

1.4.2 Sasaran  

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai 

adalah mendapatkan konsep tentang Solo Design Center dengan perumusan 

gagasan perencanaan, konsep site, konsep ruang, konsep penampilan 

arsitektur, konsep struktur, konsep interior/pengkondisian ruang dan konsep 

utilitas sebagai tempat untuk mewadahi dan menyalurkan bakat, kreatifitas 

dan ide di bidang desain serta turut dapat dinikmati oleh masyarakat Solo 

dan sekitarnya.  
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1.5 Batasan Masalah dan Lingkup Pembahasan 

1.5.1 Batasan Masalah  

1. Permasalahan dan persoalan yang diangkat terbatas pada masalah 

perancangan Solo sebagai pusat kegiatan desain yang lebih 

menitikberatkan pada kajian disiplin ilmu arsitektur, sedangkan 

pembahasan di luar disiplin ilmu arsitektur tidak dibahas secara rinci.  

2. Desain yang dibahas di sini adalah desain yang berbasis/mengarah ke 

dunia industri kreatif.  

1.5.2 Lingkup Pembahasan 

Secara mikro pembahasan diorientasikan pada pemecahan masalah 

perencanaan dan perancangan Solo Design Center dengan memperhatikan 

gagasan perencanaan, analisis konsep site, konsep ruang, konsep 

penampilan arsitektur, konsep struktur, konsep interior/pengkondisian ruang 

dan konsep utilitas.  

Secara makro dilakukan pembahasan yang berkaitan langsung 

terhadap ruang lingkup Solo Design Center yaitu gambaran lokasi di Kota 

Surakarta antara lain lokasi dan lingkungan eksternal, aspek fisik, aspek 

aktifitas, aspek ekonomi, aspek pengelolaan dan kebijakan pembangunan.  

Proses pembahasan yang dilakukan dalam perencanaan Solo Design 

Center dibatasi oleh disiplin ilmu arsitektur, sehingga diharapkan 

pembahasan nantinya tidak meluas.  

1.6 Keluaran  

1. Menghasilkan wujud fisik Solo Design Center yang mampu menciptakan 

konsep perancangan desain arsitektur untuk mewadahi segala kegiatan 

proses kreasi, apresiasi dan edukasi di bidang desain. 

2. Menciptakan konsep perancangan arsitektur yang dapat mewadahi 

masyarakat untuk turut ikut menikmati, mengapresiasi dan mengkritisi 

hasil karya desain mahasiswa Solo Design Center.  
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1.7 Metode Pembahasan 

Metode pembahasan yang digunakan adalah metode deskriptif analitis 

untuk mengumpulkan data primer dan sekunder yang kemudian di analisa 

dan disimpulkan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara:  

1. Studi literatur  

Literatur dari buku dan media elektronik yang berkaitan dengan teori 

arsitektur, konsep dan analisa maupun standar perencanaan di kota Solo.  

2. Wawancara  

Penulis menanyakan informasi kepada informan tentang segala sesuatu 

yang berhubungan tentang perancangan arsitektur yang dapat dilakukan 

beberapa kali sesuai dengan keperluan peneliti tentang kejelasan masalah 

yang dibahas untuk mendapatkan informasi yang valid.  

3. Observasi  

Dilakukan secara teknis dan non teknis melalui seminar penelitian dan 

pengamatan secara langsung ke objek yang berkaitan. Salah satunya 

mengenai sekolah desain di Kota Solo yaitu di DKV UNS, ISI dan ASDI.  

4. Studi Banding 

Mempelajari kasus lain yang sejenis sebagai masukan dalam merancang 

bangunan.  

5. Analisis Dokumentasi 

Seluruh data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif 

dan kuantitatif serta disajikan dalam bentuk tabulasi maupun deskriptif 

dalam satu laporan tugas akhir.  
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1.8 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan penyusunan laporan Dasar Program 

Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (DP3A) meliputi:  

BAB I PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang, rumusan 

permasalahan, tujuan dan sasaran, batasan masalah dan lingkup 

pembahasan, keluaran, metodologi pembahasan dan sistematika 

pembahasan.   

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang tinjauan literatur dan studi-studi terkait 

mengenai subtansi materi, metode perancangan yang digunakan 

serta elemen perancangan terkait (teknologi bangunan, style atau 

tampilan bangunan) untuk mendukung kemudahan didalam 

perancangan objek. 

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH PERENCANAAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi perencanaan serta 

aspek-aspek terkait yang mempengaruhi pola perencanaan tata 

ruang seperti aspek fisik, aspek aktivitas, aspek ekonomi, serta 

aspek pengelolaan dan kebijakan pembangunan.  

BAB IV ANALISIS PENDEKATAN SERTA KONSEP 

PERENCANAAN DAN PERANCANGAN  

Bab ini berisi tentang gagasan perencanaan, analisis dan konsep 

site, analisis dan konsep ruang, analisis dan konsep penampilan 

arsitektur, analisis dan konsep struktur, analisis dan konsep 

interior/pengkondisian ruang serta analisis dan konsep utilitas.  


