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SEKOLAH ANIMASI SURAKARTA 

(DENGAN PENDEKATAN ARSITEKTUR HIJAU) 

Abstrak 

Sejarah menjelaskan  bahwa  manusia  lebih dahulu mengenal gambar atau 

simbol untuk mengkomunikasikan gagasan kepada orang lain. Hal ini 

membuktikan bahwa manusia merupakan makhluk visual yang akan lebih cepat 

mencerna makna melalui visual dari pada tulisan  Tujuan merencanakan  

Sekolah Animasi Surakarta untuk mewadahi minat dan bakat tanpa memerlukan 

Batasan pendidikan sebelumnya karena selain mahasiswa dari perguruan tinggi 

yang ingin mengasah bakat tentang pembuatan animasi, anak kecil maupun 

orang dewasa yang sudah lanjut pun juga ingin menyalurkan bakat dan 

mempelajari animasi tanpa memerlukan Batasan pendidikan dan usia. Bangunan 

Sekolah Animasi Surakarta menggunakan pendekatan Arsitektur Hijau yang 

artinya sebuah bangunan yang memerlukan banyak energi untuk kepentingan 

komputerisasi  harus menghemat penggunaan energi semaksimal mungkin 

guna mencapai tujuan Dari arsitektur hijau itu sendiri. Beberapa hal yang 

ditekankan dalam arsitektur hijau pada Bangunan Sekolah Animasi Surakarta 

adalah penghematan pencahayaan pada ruang kelas teori, penghematan 

penghawaan pada ruang kelas teori, dan penggunaan kembali air bekas dan air 

hujan yang masih dapat digunakan untuk kepentingan lain. 

Kata kunci : Sekolah, Animasi, Arsitektur Hijau 

Abstract 

History explains that humans first recognize images or symbols to communicate 

ideas to others. This proves that humans are visual creatures that will more 

quickly digest meaning through visuals than writing  The aim of planning 

Surakarta Animation School is to accommodate interests and talents without 

requiring prior education limitations because in addition to students from 

universities who want to sharpen their talents about making animation, young 

children and advanced adults also want to channel talents and learn animation 

without requiring educational limitations and age. The Surakarta Animation 

School building uses the Green Architecture approach which means that a 

building that requires a lot of energy for computerized purposes must save 

energy use as much as possible to achieve the goal of green architecture 

itself. Some of the things emphasized in the green architecture of the 

Surakarta Animation School Building are lighting savings in theoretical 

classrooms, savings in the theory classrooms, and reuse of used water and 

rainwater that can still be used for other purposes. 

Keywords: School, Animation, Green Architecture 

1. PENDAHULUAN

Sekolah Animasi Surakarta ( Dengan Pendekatan Arsitektur Hijau) dapat

diartikan sebagai Lembaga Pendidikan yang memfokuskan kegiatan belajar

mengajar pada sebuah desain gambar bergerak di kota Surakarta dengan
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sebuah proses penataan bangunan yang ramah lingkungan dan didasarkan atas 

prinsip-prinsip ekologis dan konservasi lingkungan. 

1.1. Latar Belakang 

Sejarah menjelaskan  bahwa  manusia  lebih dahulu mengenal gambar atau 

simbol untuk mengkomunikasikan gagasan kepada orang lain. Hal ini 

membuktikan bahwa manusia merupakan makhluk visual yang akan lebih 

cepat mencerna makna melalui visual dari pada tulisan 

Kota  Surakarta yang  merupakan  salah satu kota   terbesar di   kawasan Jawa 

Tengah dan  berada pada jalur JOGLOSEMAR,  baru memiliki  1 sekolah 

menengah kejuruan yang membuka mata pelajaran khusus  dibidang  animasi.  

Namun  beberapa  perguruan  tinggi  telah  membuka  jurusan       yang 

berhubungan    dengan    animasi    seperti    jurusan    Desain    Komunikasi 

Visual di Institut Seni Indonesia Surakarta. 

Bangunan dari sekolah animasi membutuhkan computer berspesifikasi tinggi 

sehingga membutuhkan konsumsi listrik yang tinggi pula, maka dari itu 

diperlukan langkah-langkah yang dapat digunakan sebagai upaya untuk 

menghemat energi, yaitu konsep green architecture dengan membuat bukaan 

semaksimal mungkin agar penghawaan di dalam sebuah ruangan dapat terasa 

nyaman tanpa memerlukan penghawaan buatan. Selain membuat penghawaan 

menjadi lebih nyaman, hal itu juga dapat membuat pencahayan dalam sebuah 

ruangan menjadi terpenuhi sehingga terciptalah ruangan yang nyaman tanpa 

memerlukan bantuan pencahayaan dan penghawaan alami.  

Perencanaan  Sekolah   Animasi Surakarta  ini   diharapkan   dapat menjadi 

salah satu wadah penyalur bakat dan minat terhadap animasi, yang tidak hanya 

menjadi sebuah sekolah pada umumnya namun akan menjadi sekolah inspiratif 

dimulai dari segi arsitekturnya yang mencerminkan budaya hemat energi 

sebagai identitas. 

1.2. Rumusan Permasalahan 

Bagaimana merancang sebuah bangunan sekolah animasi dengan pendekatan 

arsitektur hijau yang ramah lingkungan? 
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1.3. Tujuan dan Sasaran 

1.3.1.  Tujuan 

a) Menentukan lokasi yang pas, dan startegis untuk pembangunan sekolah

animasi di kota surakarta.

b) Merancang dan mengetahui bagaimana desain sekolah animasi yang

berdasarkan pendekatan Arsitektur Hijau.

c) Menentukan fasilitas-fasilitas yang akan diwadahi dalam sekolah animasi.

1.3.2. Sasaran 

a) Mampu untuk menentukan lokasi yang sesuai peruntukan, dan startegis

untuk  pembangunan Sekolah animasi di kota Surakarta.

b) Mampu merancang dan mengetahui bagaimana desain sekolah animasi yang

berdasarkan pendekatan Arsitektur Hijau.

c) Mampu menentukan fasilitas-fasilitas yang akan diwadahi dalam sekolah

animasi.

2. METODE

2.1. Kajian Objek Mengenai Sekolah Animasi 

Sekolah sebagai organisasi adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh 

masyarakat, baik itu yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan 

hukum, dimana fungsinya sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan bangsa dan negara. Pada dasarnya sebagai makhluk yang selalu 

hidup bersama-sama, manusia membentuk suatu organisasi sosial untuk 

mencapai tujuan-tujuan tertentu yang tidak dapat mereka capai sendiri. 

Terbentuknya lembaga sosial itu berawal dari norma-norma yang dianggap 

penting dalam kehidupan bermasyarakat dan individu yang saling 

membutuhkan kemudian timbul aturan-aturan yang dinamakan norma 

kemasyarakatan. Lembaga sosial sering disebut dengan pranata sosial.  Untuk 

itu, saya akan berikan penjelasan mengenai fungsi sekolah yang perlu kita 

ketahui bersama yaitu diantaranya  

a) Mempersiapkan Peserta Didik Suatu Pekerjaan

b) Memberikan Keterampilan Dasar
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c) Memberikan Pengetahuan Umum

Pengertian Animasi adalah gambar bergerak yang berasal dari kumpulan 

berbagai objek yang disusun secara khusus sehingga bergerak sesuai alur yang 

sudah ditentukan pada setiap hitungan waktu. Objek yang dimaksud adalah 

gambar manusia, tulisan teks, gambar hewan, gambar tumbuhan, gedung, dan 

lain sebagainya. 

Berikut manfaat konten animasi untuk strategi marketing bisnis: 

a) Menciptakan Ketertarikan Masyarakat Pada Produk

b) Menjelaskan Produk Lebih Objektif

c) Meningkatkan Kunjungan Website

d) Meningkatkan Conservation Rate

e) Shareable

2.2. Perkembangan Pendidikan Animasi Di Indonesia 

Dunia animasi semakin berkembang, termasuk di Indonesia. Kebutuhan 

industri animasi di negeri ini pun juga meningkat dan membuat  semakin 

banyak orang yang berminat belajar animasi, mungkin begitu juga dengan 

kamu. Tenang saja, untuk bisa menguasai bidang ini sekarang kamu tidak 

perlu jauh-jauh berguru ke luar negeri. Di Indonesia sendiri sudah banyak 

tempat yang menawarkan program animasi, baik yang formal maupun 

informal. Berikut ini beberapa di antaranya : 

a) International Design School

b) HelloMotion Academy

c) Animotion Academy

d) Enspire School of Digital Art (ESDA)

2.2. Perkembangan Pendidikan Animasi Di Dunia 

a) Vancouver Film School (VFS). Vancouver, Kanada.

Vancouver Film School (VFS) adalah sekolah seni hiburan swasta yang

berlokasi di Vancouver, British Columbia, Kanada. Sekolah ini didirikan

pada tahun 1987 dan telah memperoleh akreditasi internasional. Kampusnya

berlokasi di kawasan Downtown Vancouver yang terdiri dari enam gedung.
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b) GOBELINS – The School of Visual Communication. Paris & Noisy-

le-Grand, Prancis.

Selama 50 tahun terakhir, GOBELINS telah menjadi sekolah yang

terkenal dan diakui secara luas dalam industri animasi. Sekolah ini

menawarkan kursus satu tahun untuk berkarier di Video Game, Desain

Gerak, Fotografi, dan Animasi 3D, tetapi program utama mereka adalah

program gelar empat tahun Pembuatan Film Animasi.

c) MOPA –  Motion Picture in Arles. Arles, Prancis.

Motion Picture in Arles (MOPA) merupakan sekolah kesenian yang

terletak di Arles, Prancis. Didirikan pada tahun 2000 sebagai Supinfocom

Arles. Dua tahun lalu, MOPA resmi memisahkan diri dari payung

Supinfocom dan menjadi Motion Picture in Arles. Tahun lalu, laman

penghargaan mereka memiliki 93 lulusan Program Film, 611 seleksi

festival, dan 52 hadiah atau penghargaan. Tahun ini, MOPA telah

menambahkan lebih banyak penghargaan dari SIGGRAPH, Festival

Hamburg, GLAS, Paris Courts Devant, Clermont – Filmfest, ASIFA –

China, dan Festival D’annecy

2.3. Konsep Arsitektur Hijau 

Makna dari konsep Green Architecture, atau Green Building adalah suatu 

pendekatan  perencanaan bangunan yang berusaha untuk meminimalisasi berbagai 

pengaruh membahayakan pada kesehatan manusia dan lingkungan. Sebagai 

pemahaman dasar dari arsitektur hijau yang berkelanjutan, bagian dalam 

bangunan tersebut harus memiliki lansekap, interior, yang harus diusahakan dapat 

menyatu dalam kesatuan arsitekturnya. Sebagai contoh kecil, arsitektur hijau bias 

juga diterapkan disekitar lingkungan kita.  

Tujuan utama dari Green Architecture adalah menciptakan eco design, desain 

yang ramah  lingkungan, alami, serta berkelanjutan. Arsitektur hijau juga dapat 

diterapkan dengan meningkatkan efisiensi pemakaian energi, air dan pemakaian 

bahan-bahan yang dapat mereduksi dampak negatif dari sekitar bangunan 

terhadap kesehatan. Perancangan Arsitektur hijau meliputi tata letak, konstruksi, 
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pengoperasian dan pemeliharaan bangunan. Konsep ini sekarang mulai 

dikembangkan oleh berbagai pihak menjadi Bangunan Hijau (green building).  

Penerapan Green Architecture dalam arsitektur/interior bangunan dapat dikenali 

dengan penggunaan beberapa konsep seperti dibawah ini: (1) Memiliki Konsep 

High Perfomance Building & Earth Friendly, (2) Memiliki Konsep Sustainable, 

(3) Memiliki Konsep Future Healthly, (4) Memiliki Konsep Climate Supportly, 

(5) Memiliki Konsep Esthetic Usefully, (Sudarwani, 2013).  

Beberapa hal dalam perencanaan desain sekolah yang penting juga untuk 

diupayakan  penghematannya antara lain: 

a) Air, prinsip-prinsip dasar penggunaan air yang berkelanjutan adalah dengan

mengkonversi  dan mendaur ulang air.

b) Perlengkapan furnitur, gunakan bahan furnitur yang tahan lama dan tidak

mudah  ketinggalan jaman.

c) Pemilihan bahan bangunan, menggunakan bahan bangunan yang non-

synthetic dan non- toxic (tidak mengadung racun).

d) Landscape atau taman, yang dirancang untuk memaksimalkan energi matahari

serta dapat  menambah udara segar/oksigen. Tanaman yang banyak

menghasilkan O2 antara lain adalah jenis sansiviera, tanaman jenis puring,

tanaman jenis palem, jenis bambu, jenis tanaman peace lily, English Ivy,

tanaman-tanaman  tadi bisa berfungsi sebagai antipolutan, dapat mengurangi

efek polusi.

Gambar 1 English Ivy 

2.3.1. Pengaturan Suara (Akustik) Ruang Kelas 

Segi pendengaran sama pentingya dengan segi penglihatan dalam ruang kuliah, 

sehingga ruang kuliah harus benar-benar kedap suara dari luar. Bila luas ruang 



7 

kurang dari 300 m2 tidak perlu pengaturan akustik khusus, tetapi ruang yang 

mempunyai luas di atas 300 m2  memerlukan penanganan segi pengaturan suara 

secara khusus. 

Tabel 1 Ambang Batas Kebisingan Maksimal yang Diizinkan 

Jenis ruang & pemakaiannya Tingkat 

kebisingan 

dB(A)LeqR. Auditorium dengan kondisi ruang untuk 

pendengaran yang jelas 20-30 

R. Audotorium Kecil, R.Rapat & R. Kuliah 

R. Tidur & R. Istirahat 

R. Kerja Kecil, R. Kelas & R.Musik 

R. Kantor Besar, R. Usaha/Perdagangan, 

Restoran

R. Ketik, Laboratorium, R. Mesin

20-301

30-352

30-40 

40-45 

45-50 

50-553
1 Batas tertinggi kebisingan maksimal sebaiknya meminta petunjuk 

dari para ahli 

2 Ambang batas kebisingan maksimal yang masih dalam keadaan

wajar 

3 Ambang batas kebisingan yang lebih tinggi masih dapat diterima,

jika perletakan mesin di dalam ruang agak tinggi

2.3.2. Pengaturan Penghawaan Ruang Kelas 

Kenyamanan termal (Frick, 2007) tergantung oleh 3 hal, yaitu suhu udara, 

kelembaban udara dan pergerakan udara. Suhu udara terkait dengan radiasi, 

kelembaban udara terkait dengan uap air, sedangkan pergerakan udara terkait 

dengan tekanan. Masing-masing faktor tersebut akhirnya membentuk perpaduan 

yang khas dalam mewujudkan kenyamnan termal fisik manusia, yang sering 

disebut sebagai daerah nyaman (comfort zone). Daerah nyaman fisik manusia, 

untuk tipe udara diam, dapat dicapai pada kondisi bersuhu 21-27 oC dan 

berkelembaban 20-70 %. Selain itu, untuk tipe udara yang bergerak (kecepatan 

0,1-1,0 m/dt), daerah nyaman dapat dicapai pada kondisi bersuhu 25-35 oC dan 

berkelembaban 5-85 %. 

2.3.3. Pengaturan Pencahayaan Ruang Kelas 

Kenyamanan visual ditentukan oleh kelayakan terhadap “kuat penerangan” di 

dalam ruangan dengan satuan Lux. Pada siang hari alam telah menyediakan 

matahari sebagai sumber penerangan dengan kapasitas 100.000 Lux, apabila 

langit 100% cerah (Szokolay, 2004). 
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Tabel 2 Standar Pencahayaan Ruang Sekolah 

Bangunan Ruangan Besat kuat 

penerangan 

yang 

dianjurkan 

(lux) 

Warna 

cahaya 

putih 

sejuk 

Warna 

cahaya 

putih 

netral 

Warna 

cahaya 

putih 

hangat 

Sekolahan Ruang kelas, 

aula, dan ruang 

music 

250 1 atau 2 1 atau 2 

Lab fisika, dan 

kimia 

500 1 atau 2 1 atau 2 

Pekerjaan tangan 500 1 atau 2 1 atau 2 

Perpustakaan 500 1 atau 2 1 atau 2 

Sekolahan (SLB) 500 1 atau 2 1 atau 2 

PPPK 500 1 atau 2 1 atau 2 

Ruang seminar 

Besar 

500 1 atau 2 1 atau 2 

Ruang 

samping 

Ganti pakaian, 

toilet, kamar 

mandi, tangga, 

koridor. 

60 2 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Lokasi dan Kondisi Daerah 

Kota Surakarta atau disebut juga Solo 

adalah salah satu kota yang ada di 

provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kota 

ini merupakan kota terbesar ketiga 

dipulau Jawa bagian selatan setelah 

Bandung dan Malang menurut jumlah 

penduduk. Secara Astronomis kota 

Surakarta terletak di titik koordinat 

antara 110o 45’15” s/d 110o 45’35” 
Gambar 2 Gambar Kota Surakarta
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Bujur Timur dan antara 7o  36’ dan 7o 56’ Lintang Selatan (Peraturan Walikota 

Surakarta No.13, 2017). 

3.2. Aspek Fisik Kota Surakarta 

3.2.1. Kondisi Topografi Dan Iklim 

Menurut klasifikasi iklim Koppen, Kota Surakarta beriklim muson tropis,  dengan 

rata-rata memiliki curah hujan 2.200 mm, suhu rata-rata 21,9o C – 32,5o C, 

memiliki rata-rata tekanan udara 1010,9 MBS, kelembapan udara 75% serta 

kecepatan angin nya 4 knot dengan arah angin 240 derajat (Wikipedia Bahasa 

Indonesia, 2019).  

3.2.2. Kondisi Hidrologi 

Kota Surakarta terletak di dataran rendah dengan ketinggian ± 105 mdpl. Dengan 

luasan wilayah admisitratif nya sebesar 44.04 km2  (0,14% luasan Jawa Tengah). 

Dikelilingi oleh beberapa gunung, pada bagian barat terdapat gunung Merbabu 

dan gunung Merapi (3115 m), pada bagian timur terdapat gunung Lawu (2806 m), 

dan pada bagian selatan agak jauh sedikit terdapat pegunungan Sewu. (Fitrianto, 

2014).  

3.3. Aspek non-Fisik Kota Surakarta 

3.3.1. Kondisi Demografis 

Jumlah penduduk Kota Surakarta pada tahun 2016 berdasarkan dari data  Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah 570.876 jiwa. Terdiri dari 282.336 

penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 288.540 penduduk berjenis kelamin 

perempuan. Tingkat kepadatan penduduk Surakarta pada tahun 2016 sebesar 

12.963 jiwa/km2 yang menjadikan Kota Surakarta mejadi salah satu kota dengan 

tingkat kepadatan penduduk yang tinggi di Indonesia (Peraturan Walikota 

Surakarta No.13, 2019). 

3.3.2. Kondisi Ekonomi 

Nilai PDRB Kota Surakarta berdasarkan harga konstan 2010 (ADHK 2010) 

menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. PDRB ADHK pada tahun 2015 

tercatat sebesar 28,43 triliun rupiah, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 

26,96 triliun rupiah. Ada pun ekonomi masyarakat Solo, mata pencarian terdiri 
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dari petani sendiri, pekerja tani, usahawan, pekerja industri, pekerja bangunan, 

pedagang, angkutan, pensiunan (pesara), dan lain-lain. 

3.4. Gagasan Perancangan 

3.4.1. Fungsi Bangunan Secara Umum 

Sekolah Animasi Surakarta merupakan sekolah umum yang diperuntukkan untuk 

memfasilitasi pembuatan animasi tanpa memerlukan persyaratan studi dan usia, 

dengan tujuan untuk mewadahi bakat  yang ingin belajar tentang animasi. 

3.4.1. Fungsi Bangunan Untuk Pendidikan 

Sekolah animasi merupakan wadah untuk memfasilitasi bakat-bakat yang ingin 

belajar animasi tanpa memerlukan syarat Pendidikan dan usia melalui metode 

bimbingan terpadu. 

3.4.1. Fungsi Bangunan Untuk Bisnis 

Sekolah animasi ini nantinya juga juga terdapat apartemen siswa yang 

diperuntukan bagi siswa sekolah animasi dari luar daerah solo yang ingin belajar 

animasi, yang kedua sekolah animasi ini nantinya juga terdapat auditorium yang 

juga dapat diperuntukkan untuk sendiri dan publik. 

3.4.1. Fungsi Bangunan Ditinjau dari Aspek Kota dan Pemerintahan Daerah 

Fungsi dari sekolah animasi Surakarta jika ditinjau dari aspek kota dan 

pemerintahan daerah adalah sebagai berikut: 

a) Mewujudkan citra positif kota Surakarta di ranah Nasional maupun

Internasional karena mempunyai sebuah gedung Pendidikan multifungsi.

b) Membuka lapangan kerja baru di berbagai bidang yang bisa mendukung

kegiatan di bangunan tersebut.

c) Membantu meningkatkan penghasilan atau pendapatan daerah dari sektor

bisnis dan pendidikan.

3.4.1. Fungsi Bangunan Ditinjau dari Aspek Peserta 

Fungsi dari Sekolah Animasi Surakarta jika ditinjau dari aspek penyelenggara 

acara adalah meningkatnya kualitas Pendidikan di bidang animasi, menyalurkan 

bakat dan hobi, ataupun kegiatan kemahasiswaan di lingkungan UNS dan ISI 

sendiri. Dengan adanya sebuah bangunan yang mewadahi kegiatan tersebut, maka 
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diharapkan kualitas kegiatan tersebut pun akan semakin berkembang, inovatif 

dan meningkat. 

3.4.1. Tinjauan Kegiatan 

Fokus kegiatan pada bangunan ini adalah pendidikan,, dan pameran. Tetapi tidak 

menutup kemungkinan bisa dijadikan tempat kegiatan lain seperti: olahraga, dan 

lain sebagainya. Kegiatan Utama; Pendidikan. Kegiatan Pendukung; registrasi, 

istirahat, perjamuan makan, ibadah, olahraga, dan lain sebagainya. 

3.4.1. Kurikulum 

Kualifikasi hasil pendidikan di Sekolah Animasi Surakarta mencakup: 

a) Landasan Kepribadian: Manusia yang berwawasan dan berjiwa Pancasila,

memiliki rasa nasionalisme berkebangsaan dan berwarganegara Indonesia,

berbudi pekerti yang luhur, bermoral keagamaan yang baik, dan jujur.

b) Penguasaan Keilmuan dan Ketrampilan: Manusia yang kreatif, komunikatif,

berkemampuan komputer yang baik, berkemampuan olah gambar/desain yang

handal, berwawasan seni dan animasi, trampil dalam menerapkan prinsip

animasi.

c) Kemampuan Berkarya: Manusia yang inovatif dalam berkarya seni,

menguasai teknik animasi yang handal baik untuk kegunaan film animasi

maupun game, berwawasan dan menguasai perangkat teknologi terkini di dunia

animasi.

d) Sikap dan Perilaku dalam Berkarya: Manusia yang tangguh, berjiwa

kewirausahaan, mampu bekerja sama dalam tim, beretika dalam berprofesi, dan

berkemampuan manajemen diri yang baik.

e) Pemahaman Kaidah Berkehidupan Bermasyarakat: Manusia yang berjiwa

sosial tinggi, profesional dan mampu menerapkan keahlian dan keilmuannya

yang berdaya guna di masyarakat.

Matakuliah-matakuliah yang mengait pada bahan kajian tersebut di atas adalah: 

▪ Kajian Animasi: Prinsip Animasi, Penulisan Cerita dan Skenario, Permodelan

3D 1, Permodelan 3D 2, Animasi 2D, Animasi 3D 1, Animasi 3D 2, Animasi

3D untuk Game 1, Animasi 3D untuk Game 2, Permodelan 3D untuk Game 1,
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Permodelan 3D untuk Game 2, Proyek Terpadu, Praktek Kerja Lapangan dan 

Tugas Akhir. 

▪ Kajian Seni Perfilman: Penyutradaraan dan Papan Cerita, Sinematografi,

Efek Khusus, Teknik Rekaman dan Editing Suara dan Integrasi.

▪ Kajian Teknologi Komputer: Animasi Interaktif 1, Animasi Interaktif 2,

Game 2D, Game 3D, Mesin Game, Desain Game, dan Kecerdasan Buatan

untuk Game.

▪ Kajian Religi, Sosial dan Budaya: Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila,

Pendidikan Kewarganegaraan, Studi dan Desain Karakter, Kecakapan Personal

dan Antar Personal, dan Etika Profesi.

• Kajian Komunikasi: Komunikasi Visual.

• Kajian Visual: Proses Ide Kreatif, Menggambar, Ilustrasi, Komposisi, Studi

Anatomi dan Gerak.

• Kajian Sejarah: Sejarah Seni dan Animasi.

• Kajian Manajemen: Manajemen Studio Animasi dan Kewirausahaan.

Sekolah animasi sendiri akan terbagi dalam beberapa kelas, yakni : 

• Kelas Anak (Childern Course)

• Kelas Remaja (College Training/ SMK)

• Kelas Mahasiswa ( Night Course, Holiday Course)

• Kelas Dewasa (Night Course, Holiday Course)

• Kelas Profesional Animator / D4 Animasi

• Kelas Profesional Game Design / D4 Teknologi Permainan

4. PENUTUP

4.1. Analisa dan Konsep Mikro 

4.1.1. Analisa Kegiatan  

a) Kegiatan pokok

• Pendidikan Animasi
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Kegiatan pokok pada pendidikan animasi adalah 

kegiatan Belajar mengajar, Diskusi, Praktikum, 

Konsultasi  

• Pameran

Kegiatan pokok pada pendidikan animasi adalah 

kegiatan Promosi dan informasi, Pameran, 

Konsultasi, dan Negosiasi. 

• Berkumpul, Convention/Konvensi

Kegiatan pokok pada pendidikan animasi adalah 

kegiatan Registrasi/pendaftaran, Diskusi / 

pertemuan, Work shop,  Presentasi, Jumpa pers, 

Perjamuan (makan/minum) dan Coffee break 

b) Kegiatan pendukung

• Khusus

Kegiatan pendukung bertipe khusus adalah 

kegiatan Graduation/Wisuda siswa, dan 

Olahraga (khusus siswa) 

• Umum

Kegiatan pendukung bertipe umum adalah 

ibadah, Rekreasi kuliner (restoran), 

Pengambilan uang tunai (ATM Center), 

pertemuan, Pelayanan jasa(kios, biro 

perjalanan, medical center, fotokopi) 

Gambar 4 Interior Auditorium

Gambar 3 Interior Ruang 

Kelas Animasi

Gambar 5 Interior Gym

Gambar 6 Interior Pujasera
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c. Kegiatan pengelola

• Kegiatan Pengelola Bangunan

Kegiatan pengelola bangunan meliputi : 

Administrasi pengelola bangunan, Pengamanan, 

Penyimpanan, Perawatan 

• Kegiatan Service

Kegiatan service meliputi : Pelayanan Teknik, 

Pelayanan logistic, Pelayanan rumah tangga 

4.1.2. Konsep Besaran Ruang 

Tabel 3Rekapitulasi Kebutuhan Ruang 

REKAPITULASI KEBUTUHAN RUANG 

JENIS KEGIATAN LUAS (m²) 

Jurusan Teknologi Permainan 2475 m² 

Jurusan Desain Animasi 2995 m² 

Jurusan Pendidikan Animasi Anak 824 m² 

Jurusan Pendidikan Animasi Remaja 2579 m² 

Jurusan Kursus Animasi Mahasiswa 1669 m² 

Jurusan Kursus Animasi Dewasa 2189 m² 

Kegiatan Non Akademik 537 m² 

Kegiatan Penunjang 3055 m² 

Kegiatan Pelengkap 1690 m² 

Kegiatan Servis 1034 m² 

JUMLAH 17512 m² 

 Bangunan sekolah animasi membutuhkan luas lahan untuk dibangun seluas 

±23,221 m2. Menurut PERDA no 6 tahun 2016, Jalan Kolonel Sutarto maksimal 

boleh dibangun bangunan setinggi 20 m atau 4 lapis, dengan  Koefisien Dasar 

Bangunan (KDB) maksimal 90%, Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 

360% (3,6), Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal  >/5% dan Angka Ruang 

Parkir (ARP) minimal >/5%. 

• Luas site perancangan = 22,317 m2 

• Luas total bangunan = 17,512 m2 

• Luas maksimal lantai dasar bangunan = 90% x 22,317

Gambar 7 Interior Mini 

Sinema
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yang diperbolehkan    = 20,260 m2 

• Koefisien lantai bangunan yang = 360 % x 20,260 m2 

Diperbolehkan  = 72, 936  m2 

Berdasarkan perhitungan diatas, perencanaan penataan Sekolah Animasi ini telah 

memenuhi persyaratan  KDB dan KLB yang ditetapkan oleh pemerintah Kota 

Surakarta. 

4.2. Analisa dan Konsep Makro 

4.2.1. Analisa dan Konsep Fisik Bangunan 

Tata massa Sekolah Animasi Surakarta 

adalah sebagai berikut: 

• Orientasi berdasarkan pendekatan 

Arsitektur Hijau. 

• Berusaha  memfokuskan  bangunan  ini

sedikit  di  tengah  .

• Jalan yang sudah ada sebisa mungkin

dipertahankan, seperti main gate sebelah utara tapak dan pintu masuk sebelah 

selatan. 

• Jalan yang baru diusahakan mengikuti pola orientasi bangunan baru kaerena

akan memudahkan dalam proses perancangan.

• Ada bangunan pendukung baru seperti Masjid. Dan tidak menutup

kemungkinan bahwa akan ada bangunan tambahan (bangunan khusus servis

misalnya).

• Memfokuskan (point of interest) fasad

bagian utara karena bagian inilah yang

langsung menghadap ke jalan raya. Bagian

ini yang akan menjadi penarik perhatian

bagi para pengguna gedung ini. 

• RTH  (Ruang  Terbuka  Hijau)  yang  ada

berusaha dipertahankan mengingat 

Penggunanaan lahan ini pada Pola Tata Ruang Wilayah Kota Suarakarta. Jadi 

Gambar 8 Konsep Tata Massa 

Sekolah Animasi Surakarta

Gambar 9 Ruang Terbuka 

Hijau Sekolah Animasi
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walaupun sudah bisa diatasi dengan kebijakan atau tukar guling atau alih 

fungsi lahan, sebisa mungkin saya berusaha untuk mempertahankan tanaman-

tanaman yang masih ada di area ini. Tanaman-tanaman yang sudah ada seperti: 

bambu, pohon talok dan lain sebagainya. Pohon bambu tersebut juga berguna 

sebagai barrier alami untuk kebisingan dan polusi udara. 

A. Konsep Gubahan Massa 

Konsep bangunan Sekolah Animasi 

Surakarta bentuknya sederhana namun 

elegan. Sesuai dengan prinsip Arsitektur 

Hijau yaitu hemat dan nyaman.  

Ruang Publik  

Ruang publik atau area publik dalam

perancangan memanfaatkan kondisi alam 

dan bentuk bangunan sekolah sebagai point interestnya. Dengan menambahkan 

fasilitas penunjang sehingga siswa merasa nyaman. 

• Bangunan Sekolah/ bangunan inti

Gambar 11 Ide Bentuk Bangunan Utama 

Bentuk bangunan sekolah terinspirasi dari sebuah mata, sesuai dengan fungsi 

sekolah ini yaitu Sekolah Animasi, maka bentuk bangunan terinspirasi dari sebuah 

mata karena manusia memproses lebih dari 90% Informasi melalui mata, mata 

juga merupakan salah satu indra yang sangat berguna pada manusia. Bentuk Mata 

ini nantinya akan diimplementasikan dalam bentukan bangunan dengan sedikit 

modifikasi agar tidak menyerupai ciptaan Allah.. Dengan sedikit sentuhan 

arsitektur hijau yakni vertical garden dan sun shading maka permainan fasasd 

akan menjadi lebih bagus untuk dinikmati tanpa memerlukan bentuk bangunan 

yang bermacam-macam 

Gambar 10 Ruang Publik 

Sekolah Animasi
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• Bangunan pendukung

Gambar 12 Ide Bentuk Bangunan Pendukung 

Konsep bangunan pendukung juga berkaca pada konsep bangunan sekolah, 

bangunan pendukung terinspirasi dari sebuah alis karena mata selalu identik 

dengan sebuah alis sebagai pendukung, Bentuk Alis ini nantinya akan 

diimplementasikan dalam bentukan bangunan dengan modifikasi agar tidak 

menyerupai ciptaan Allah. 

4.3. Analisa dan Konsep Struktur 

Konstruksi kuda-kuda adalah suatu susunan rangka batang yang berfungsi untuk 

mendukung beban atap termasuk juga beratnya sendiri dan sekaligus dapat 

memberikan bentuk pada atapnya. Kuda-kuda merupakan penyangga utama 

pada struktur atap. Struktur ini termasuk dalam klasifikasi struktur framework 

(truss). 

Pondasi adalah suatu konstruksi pada bagian dasar struktur bangunan (sub- 

structure) yang berfungsi meneruskan beban dari bagian atas struktur bangunan 

(upper-structure) ke lapisan tanah yang berada di bagian bawahnya tanpa 

mengakibatkan keruntuhan geser tanah, dan penurunan (settlement) tanah/pondasi 

yang berlebihan 

Pondasi yang akan digunakan pada bangunan ini adalah borepile. Pondasi borepile 

adalah pondasi tiang dalam berbentuk tabung yang berfungsi meneruskan beban 

bangunan ke dalam permukaan tanah. Fungsinya sama dengan pondasi dalam 

lainnya  seperti  pancang.   

4.4  Analisa dan Konsep ME  

4.4.1. Konsep Akustik  

Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan ketika menganalisis akustik 

pada suatu bangunan. Ada 3 poin penting yaitu: 

https://id.wikipedia.org/wiki/Atap
https://id.wikipedia.org/wiki/Struktur
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• Mereduksi atau meredam noise dari luar

• Memperhitungkan  jeda  waktu  atau  waktu  tunda  dari  sumber  bunyi

kepada pendengar/receiver

• Mengatasi noise akibat gedung itu sendiri.

4.4.2. Konsep Penghawaan 

a) Penghawaan alami

Suatu sistem alami untuk menghadirkan 

penghawaan yang memenuhi standar 

kebutuhan aktivitas, Penghawaan alami 

bangunan Sekolah Animasi Surakarta 

menggunakan batu angin atau roster. Batu 

angin dan orientasi jalan angin tersebut

mengikuti arah tenggara dan barat laut sesuai 

dengan arah datangnya angin muson timur dan muson barat agar lebih efektif 

dalam menerima angin. Rencananya beberapa ruangan seperti ruang kelas 

teori akan memaksimalkan penghawaan alami karena berkaca pada konsep 

arsitektur hijau yang perlu menghemat penggunaan energi pada bangunan 

yang termasuk membutuhkan banyak energi. 

b) Penghawaan buatan

Penghawaan buatan adalah penghawaan dengan melibatkan alat bantu mekanik 

(misalnya: alat pengkondisian udara/AC). Air Conditioner/AC ada dua jenis yaitu 

AC unit atau split dan Ac terpusat atau central. Untuk bangunan Sekolah Animasi 

hanya beberapa ruangan yang akan menggunakan berjenis AC Unit, contohnya 

adalah ruang labolatorium computer karena ruangan tersebut menghasilkan 

banyak panas dari sebuah computer render. 

4.4.3. Konsep Pencahayaan 

Pencahayaan terbagi menjadi 2 yaitu 

pencahayaan buatan dan pencahayaan alami. 

Untuk pencahayaan alami ruang kelas teori 

Gambar 13 Roster Sebagai 

Penghawaan Alami 

Gambar 14 Sun Shading pada 

Bangunan
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Sekolah Animasi direncanakan hanya fokus kepada sunlight (cahaya matahari) 

tetapi tidak menutup kemungkinan ada penambahan cahaya langit (skylight). 

Pencahayaan alami dikatakan sukses apabila bisa memaksimalkan level 

pencahayaan di dalam ruangan dan juga mengoptimalkan banyaknya cahaya yang 

masuk. 

4.4.4. Sistem Jaringan Air Bersih  

Air bersih pada bangunan Sekolah Animasi dipakai untuk kebutuhan lavatory, 

minum, makan, dan pemadam kebakaran, dan sebagainya. Kebutuhan air bersih 

direncanakan didapat dari PDAM dan bisa juga memanfaatkan sungai yang ada di 

luar site. Selain PDAM juga gedung ini harus menyediakan rooftank dan 

groundtank.  Kemudian untuk sumber air bersih juga bisa dengan mengambil air 

dari sumur. Selain sebagai air bersih, rooftank yang besar juga bisa digunakan 

sebagai cara darurat jika suatu kejadiaan yang tak diinginkan terjadi (kebakaran). 

4.4.5. Sistem Jaringan Air Kotor 

Untuk air hujan, ada sebuah talang air yang 

disesuaikan dengan bentuk atap yang kemudian 

dialirkan secara vertikal melalui pipa menuju ke 

bak kontrol menuju ke bak penampung air hujan 

yang nantinya akan didaur ulang melalui bak 

penyaring air hujan agar dapat digunakan 

kembali untuk berwudhu dan jaringan pemadan 

kebakaran.  

Sementara air kotor dari toilet, wastafel, tempat cuci piring dll  nantinya akan di 

didaur ulang di bak penyaring air kotor (BPAK) yang kemudian akan ditampung 

bak penampung yang disediakan, yang kemudian dapat digunakan kembali untuk 

menyiram tanaman dan flushing toilet 

Untuk limbah padat, kotoran yang berasal dari kloset pada kamar mandi 

disalurkan melalui pipa limbah padat secara vertikal menuju lantai dasar. 

Kemudian langsung disalurkan ke dalam septictank 

Gambar 15 Kolam Indikator 

Air Daur Ulang
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4.4.6. Sistem Jaringan Pemadam Kebakaran  

Sistem pemadam yang akan digunakan pada bangunan Sekolah Animasi adalah 

sistem konvensional. Sistem ini akan menggunakan hyrdant, sprinkler, detektor 

asap, detector panas, dan PAR (Pemadam Api Ringan). Sumber air untuk 

pemadam kebakaran bisa diambil dari sebuah groundtank khusus untuk pemadam 

atau pun rooftank. Sistem konvensional sendiri merupakan sistem yang 

menggunakan sistem penghubung antar detector dengan detector lainnya ke panel. 

4.4.8. Sistem Jaringan Listrik 

Bangunan sekolah animasi akan menyediakan listrik dengan mempertimbangkan  

kebutuhan  pada  kegiatan  kenyamanan  serta  keamanan. Dengan pertimbangan 

itu, maka supply listrik yang digunakan merupakan penggunaan fasilitas kota 

dengan jasa PLN sebagai sumber listrik utama, dan panel surya sebagai sumber 

listrik kedua. 

4.5. Analisis Material dan Penekanan Arsitektur Hijau pada Fasade 

4.5.1. Material  

Karena menggunakan konsep arsitektur hijau, penggunaan material harus lebih 

diperhatikan seperti Minimizing resources : penggunaan material bangunan 

dengan mempertimbangkan aspek perlindungan ekosistem dan sumber daya alam. 

Contoh penggunaan material hemat energi adalah Bekisting pelat besi, Bata 

ringan, Insulasi atap , Cat anti panas, Kaca hemat energi, Perkerasan paving blok / 

grass blok, Septic tank bioseptik. 

4.5.2. Fasade dengan Konsep Arsitektur Hijau 

Memiliki Konsep High Perfomance Building & Earth Friendly. 

• Dapat dilihat dari dinding bangunan,

terdapat kaca di beberapa bagiannya.

• Menggunakan energi alam seperti

angin, sebagai penyejuk lingkungan.

• Bahan-bahan bangunan yang 

digunakan cenderung ramah pada 

lingkungan  

Gambar 16 Roster pada Bangunan
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• Kolam air disekitar Bangunan

berfungsi selain dapat memantulkan

sinar matahari

• Dapat dilihat dari beberapa tanaman

rindang yang mengelilingi bangunan.

• Dinding bangunan curtain wall dilapisi

alumunium dapat berguna untuk UV

protector untuk bangunan itu sendiri.

• Pada atap bangunan terdapat rumput

yang digunakan sebagai green roof, 

pengguna juga mendapatkan sinar 

matahari. 
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