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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Pengertian Judul 

Judul laporan Studio Konsep Perancangan Arsitektur (SKPA) yang dipilih 

adalah SOLO COMMAND CENTER DENGAN PENERAPAN GREENSHIP 

NEW BUILDING VERSI 1.2. Untuk mengetahui pengertian dan definisi dari 

judul tersebut akan diuraikan pengertian maupun penjabaran singkat dari setiap 

rangkaian kata yang digunakan untuk menyusun laporan. 

1. Solo atau Sala, adalah wilayah/daerah otonom yang terletak di Provinsi 

Jawa Tengah, Indonesia, dengan penduduk kurang lebih 503.421 jiwa 

(2010) dan luas lahan mencapai 13.636/km2. (sumber: 

https://id.wikipedia.org/wiki/KotaSurakarta/). 

2. Command Center merupakan salah satu fasilitas yang diperlukan oleh 

sebuah perusahaan dalam menjalankan Crisis Manegement atau Business 

Continuity Management. Command Center adalah sebuah wadah/tempat di 

suatu lokasi yang lengkap dengan infrastruktur yang diperlukan, dimana 

seorang Direktur (Ketua CMT) bersama-sama dengan Tim, untuk 

melakukan meeting, mengambil keputusan menugaskan, mengkoordinasi, 

memonitor dan mengontrol seluruh tindakan yang diperlukan sebagai 

respon terhadap krisis yang dihadapi perusahaan, meliputi: tindakan 

tanggap darurat, action plan untuk perbaikan dan pemulihan, langkah 

pengadaaan, dan langkah penyediaan informasi publik. (sumber: 

https://sharingvision.com/2014/10/definisi-command-center/). 

3. Green Building adalah bangunan yang dimana sejak mulai dalam tahap 

perencanaan, pembangunan, pengoperasian hingga dalam operasional 

pemeliharaannya memperlihatkan aspek-aspek dalam melindungi, 

menghemat, serta mengurangi penggunaan sumber daya alam, menjaga 

mutu dari kualitas udara di ruangan, dan memperhatikan kesehatan 

https://id.wikipedia.org/wiki/KotaSurakarta
https://sharingvision.com/2014/10/definisi-command-center
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penghuninya yang semuanya berpegang pada kaidah pembangunan yang 

berkesinambungan. (GBCI, 2016). 

4. Greenship merupakan standar bangunan hijau yang disusun oleh Green 

Building Council Indonesia (GBCI) yang diberlakukan di Indonesia 

sebagai perangkat penilaian yang terdiri dari: (1) Greenship untuk rumah 

hunian, (2) Greenship untuk gedung baru, (3) Greenship untuk gedung 

terbangun, (4) Greenship untuk interior ruangan. 

Berdasarkan uraian kata diatas, maka judul Solo Command Center 

Dengan Penerapan Greenship New Building Versi 1.2 merupakan bangunan 

penyempurna pelayanan publik dengan menggunakan teknologi yang canggih, 

mempermudah pelayanan kedalam yaitu bertindak cepat dalam mengambil suatu 

keputusan, fungsi yang lainnya yaitu: pusat kendali kota Solo dengan cara 

mengakses data yang telah terhubung ke berbagai pihak terkait, memonitoring 

keadaan kota Solo di suatu ruangan besar dengan menggunakan monitor layar 

lebar yang dilengkapi dengan rekaman titik-titik CCTV yang telah ditempatkan di 

sudut-sudut kota Solo, mempermudah pelayanan masyarakat yakni manajemen 

pengambilan keputusan cepat (pengusutan kecelakaan lalu lintas, tindak kriminal, 

dan sebagainya), action plan untuk perbaikan dan pemulihan, serta untuk 

menanggapi kritik/saran yang telah diaspirasikan masyarakat setiap harinya, 

dengan menerapkan konsep pada bangunan yaitu dengan menggunakan Greenship 

New Building Versi 1.2. 

 

1.2. Latar Belakang 

Pertambahan jumlah penduduk di Indonesia yang semakin hari semakin 

meningkat dan dibarengi dengan teknologi yang berkembang semakin pesat 

tentunya menimbulkan dampak positif dan negatif, Adapun dampak dari 

perkembangan teknologi tersebut salah satunya yaitu meningkatnya tingkat 

kriminalitas, maka dari itu perlu adanya tindakan tegas dari pemerintah daerah 

untuk mengatasi hal tersebut. Solo Command Center adalah sebuah bangunan 

inovasi dalam penyelenggaraan pelayaan publik yang dimana didalam bangunan 

tersebut tersedia CCTV yang dapat memantau seluruh Kota Solo. Command 
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Center adalah bagian dari upaya menuju Solo Smart City dimana pengawasan 

tidak selalu harus dilakukan secara manual. Di zaman serba canggih saat ini, 

penggunaan mesin komputer beserta alat-alat pendukungnya bisa diberdayakan 

untuk fungsi monitoring di Kota Solo. Fungsi utama dari bangunan Command 

Center ini adalah mempermudah pelayanan kedalam yaitu bertindak cepat dalam 

mengambil suatu keputusan, pusat kendali kota Solo dengan cara mengakses data 

yang telah terhubung ke berbagai pihak terkait, memonitoring keadaan kota Solo 

di suatu ruangan besar dengan menggunakan monitor layar lebar yang dilengkapi 

dengan rekaman titik-titik CCTV yang telah ditempatkan di sudut-sudut kota 

Solo, mempermudah pelayanan masyarakat yakni manajemen pengambilan 

keputusan cepat (pengusutan kecelakaan lalu lintas, tindak kriminal, dan 

sebagainya), action plan untuk perbaikan dan pemulihan, serta untuk menanggapi 

kritik/saran yang telah diaspirasikan masyarakat setiap harinya. 

1.2.1. Pengertian Command Center 

Command Center merupakan salah satu fasilitas yang diperlukan oleh 

sebuah perusahaan dalam menjalankan Crisis Manegement atau Business 

Continuity Management. Command Center adalah sebuah wadah/tempat di suatu 

lokasi yang lengkap dengan infrastruktur yang diperlukan, dimana seorang 

Direktur (Ketua CMT) bersama-sama dengan Tim, untuk melakukan meeting, 

mengambil keputusan menugaskan, mengkoordinasi, memonitor dan mengontrol 

seluruh tindakan yang diperlukan sebagai respon terhadap krisis yang dihadapi 

perusahaan, meliputi: tindakan tanggap darurat, action plan untuk perbaikan dan 

pemulihan, langkah pengadaaan, dan langkah penyediaan informasi publik. 

(sumber: https://sharingvision.com/2014/10/definisi-command-center/). 

1.2.2. Surakarta Sebagai Smart City 

Kota Solo berhasil mendapatkan penghargaan sebagai Smart City 2015 

atau kota cerdas. Penghargaan tersebut diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang bekerjasama dengan 

salah satu media nasional terkemuka. Terdapat 81 Kota yang ikut dalam penilaian 

kota cerdas 2015. Dari 81 kota tersebut, kemudian mengerucut menjadi 15 kota 

termasuk di dalamnya Solo. Sebelum Solo, Surabaya dan Yogyakarta juga pernah 

https://sharingvision.com/2014/10/definisi-command-center
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9 memperoleh predikat Smart City. Dan penilaian penghargaan Smart City ini 

digolongkan menjadi empat yaitu kota raya, kota besar, kota sedang dan kota 

kecil. Dan Solo ini masuk dikategori kota sedang dengan jumlah penduduk antara 

500.000 hingga 1 juta. Solo sendiri menjadi predikat 3 terbaik smart city setelah 

Yogyakarta dan Balikpapan. Namun dikota Solo Sendiri kurang adanya fasilitas 

yang smart education yaitu salah satu komponen dari adanya smart city. Solo 

lebih cenderung mengembangkan wilayah industri seperti hotel, pusat 

perbelanjaan, apartemen daripada wilayah pendidikannya. 

 

1.3. Rumusan Masalah 

1.3.1. Permasalahan 

Berdasarkan pembahasan diatas maka permasalahannya adalah:  

1. Bagaimana merancang Solo Command Center sebagai pusat pelayanan 

informasi masyarakat di Solo? 

2. Bagaimana mencari lokasi sesuai tata guna lahan? 

3. Bagaimana Penerapan Konsep Green Building sesuai parameter GBCI? 

 

1.4. Tujuan Dan Sasaran 

1.4.1. Tujuan 

Merancang sebuah bangunan Solo Command Centre yang dapat mewadahi 

segala kegiatan yang berhubungan dengan informasi publik dengan penerapan 

Greenship New Building versi 1.2. 

1.4.2. Sasaran 

Mendapatkan ketentuan yang harus dipenuhi dalam konsep perencanaan 

dan perancangan bangunan Solo Command Centre, sehingga dapat memenuhi 

tuntunan dan kebutuhan. Fungsi dari Solo Command Centre yaitu: mempermudah 

pelayanan kedalam yaitu bertindak cepat dalam mengambil suatu keputusan, 

fungsi yang lainnya yaitu: pusat kendali kota Solo dengan cara mengakses data 

yang telah terhubung ke berbagai pihak terkait, memonitoring keadaan kota Solo 

di suatu ruangan besar dengan menggunakan monitor layar lebar yang dilengkapi 

dengan rekaman titik-titik CCTV yang telah ditempatkan di sudut-sudut kota 
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Solo, mempermudah pelayanan masyarakat yakni manajemen pengambilan 

keputusan cepat (pengusutan kecelakaan lalu lintas, tindak kriminal, dan 

sebagainya), action plan untuk perbaikan dan pemulihan, serta untuk menanggapi 

kritik/saran yang telah diaspirasikan masyarakat setiap harinya. 

 

1.5. Lingkup Pembahasan 

Dari perencanaan yang dilakukan mempunyai batas dan lingkup yang 

diantaranya akan dijelaskan sebagai berikut:  

1. Pembahasan dan perancangan diorientasikan pada “Solo Command Center 

Dengan Penerapan Konsep Green Building" yang berkaitan dengan 

pelayanan publik yang menjadi pusat pengendalian kota di Solo dengan 

menerapkan konsep Green Building. 

2. Lingkup kegiatan yang berada di Solo Commad Centre nantinya berupa 

kegiatan memonitor data pelayanan publik, mengakses data untuk 

mengambil keputusan, dan menanggapi kritik/saran yang telah 

diaspirasikan masyarakat dalam setiap hariya. 

 

1.6. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan adalah metode diksriptif dan kajian literatur, yang 

akan dijabarkan singkat sebagai berikut :  

1. Diskriptif  

Pengujian terhadap hipotesis-hipotesis dan dilakukan dengan melakukan 

survei ke lapangan, melakukan wawancara baik kepada pihak terkait 

kemudian melakukan observasi, mengumpulkan data, membandingkan 

antara hasil lapangan dengan standart yang ada dan mendokumentasikan 

hasil untuk kelengkapan data dokumen yang lain.  

2. Studi Literatur  

Penggunaan studi literature yang berasal dari buku-buku maupun website 

yang berhubungan dengan command centre, green building, 

perkembangan kota, dll.  
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3. Studi Lapangan  

Melakukan survey lapangan untuk melihat kondisi site yang ada 

dilapangan dan survey terhadap tempat-tempat yang sekiranya dapat 

menambah refrensi dalam perencanaan.  

4. Perbandingan Data  

Membandingkan data antara yang ada dilapangan dengan peraturan-

peraturan yang ada terhadap kesesuaian dengan peraturan yang ada. 

 

1.7. Konsep Perencanaan Dan Perancangan  

Membuat konsep/ dasar perencanaan dan perancangan dengan 

menggambarkan secara umum sesuai dengan hasil pemecahan permasalahan 

kemudian dituangkan menjadi wujud desain perancangan. 

 

1.8. Sistematika Penulisan 

Pada Studio Konsep Perancangan Arsitektur akan dibahas mengenai “Solo 

Command Center Dengan Penerapan Konsep Green Building” dengan sistematika 

sebagai berikut : 

BAB 1 :  Pendahuluan  

Berisi tentang latar belakang yang akan dijadikan sebagai dasar 

pemikiran dirancangnya Solo Command Center Dengan Penerapan 

Konsep Green Building dengan mengangkat sebuah rumusan 

masalah untuk mencapai tujuan dan sasaran dari penelitian dengan 

menggunakan metode-metode yang sesuai dengan objek penelitian. 

BAB II : Tinjauan Pustaka  

Berisi tentang tinjauan tentang perkembangan teknologi informasi 

dan komunikasi, tinjauan Command Centre dengan penerapan 

konsep arsitektur Green Building, dan sarana pendukung lainnya 

untuk menentukan aktifitas yang akan diwadahi.  
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BAB III : Gambaran Umum Lokasi Dan Gambaran Umum Perencanaan  

Metode Penelitian berisi tentang lokasi analisa site, analisa system 

aktifitas, pengelompokan kegiatan, dan pola sirkulasi, serta analisa 

data sehingga muncul pernyataan masalah arsitektur yang 

kemudian akan diterapkan pada perancangan bangunan.  

BAB IV : Analisis Pendekatan Dan Konsep Perencanaan 

Dan Perancangan 

Pada bagian ini akan dijabarkan hasil dari observasi lapangan yang 

dilakukan oleh penulis dan diolah menjadi data yang berbentuk 

tabel, diagram maupun foto. 


