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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Deskripsi 

1.1.1.  Judul 

Sekolah Animasi Surakarta ( Dengan Pendekatan Arsitektur Hijau) 

1.1.2.  Pengertian Judul 

Sekolah : Sekolah adalah suatu lembaga atau tempat untuk 

belajar seperti membaca, menulis dan belajar untuk 

berperilaku yang baik. Sekolah juga merupakan 

bagian integral dari suatu masyarakat yang 

berhadapan dengan kondisi nyata yang terdapat 

dalam masyarakat pada masa sekarang. Sekolah juga 

merupakan lingkungan kedua tempat anak-anak 

berlatih dan menumbuhkan kepribadiannya (Zanti 

Arbi dalam buku Made Pidarta, 1997:171). 

Animasi : Animasi merupakan serangkaian gambar gerak 

cepat yang countine atau terus-menerus yang 

memiliki hubungan satu dengan lainnya. Animasi 

yang awalnya hanya beruapa rangkaian dari 

potongan-potongan gambar yang digerakkan 

sehingga terlihat hidup  (Adinda & Adjie, 2011).  

Surakarta : Kota Surakarta adalah wilayah otonom dengan 

status Kota di bawah Provinsi Jawa 

Tengah, Indonesia, dengan penduduk 503.421 jiwa 

(2010) dan kepadatan 13.636/km2. Kota dengan luas 

44 km2, ini berbatasan dengan Kabupaten 

Karanganyar dan Kabupaten Boyolali di sebelah 

utara, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten 

Sukoharjo di sebelah timur dan barat, dan Kabupaten 

Sukoharjo di sebelah selatan. Kota ini juga 
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merupakan kota terbesar ketiga di pulau Jawa bagian 

selatan setelah Bandung dan Malang menurut jumlah 

penduduk. Sisi timur kota ini dilewati sungai yang 

terabadikan dalam salah satu 

lagu keroncong, Bengawan Solo. Bersama 

dengan Yogyakarta, Surakarta merupakan 

pewaris Kesultanan Mataram yang dipecah 

melalui Perjanjian Giyanti, pada tahun 1755 

(Wikipedia 2019) 

Arsitektur hijau : Arsitektur hijau disebut dapat diinterpretasikan 

sebagai sustainable (berkelanjutan), earth friendly 

(ramah lingkungan), dan high performance building 

(bangunan dengan performa sangat baik). Konsep 

green building yang telah lama berkembang di negara 

maju dapat diterapkan untuk mengurangi polusi udara 

di lingkungan perkotaan (Pradono, 2008) 

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 sebuah proses penataan bangunan yang ramah 

lingkungan dan didasarkan atas prinsip-prinsip ekologis dan konservasi 

lingkungan. 

1.2. Latar Belakang 

1.2.1.  Sekolah Animasi 

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 

(Sudarman dalam jurnal akademi animasi,2014).  
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Menurut William Prinzmetal,seorang professor psikologi      dari 

Berkeley University manusia adalah makhluk visual (Sam, 2010:8). 

Sebagian Informasi yang diterima oleh manusia berasal dari Indra 

penglihatan, yaitu mata. Manusia memproses lebih dari 90% Informasi 

melalui mata,  dan  10% lainnya  diproses  melalui  indra peraba,  perasa, 

pencium,  dan pendengaran. Perkembangan  teknologi  saat  ini  telah  

mengubah  cara  menyampaikan gagasan visual menjadi lebih menarik. 

Animasi merupakan teknik yang populer saat ini. Penggunaan animasi 

saat ini mencakup ke  seluruh bidang, mulai dari dunia hiburan seperti 

film, dunia pendidikan sebagai media pembelajaran di sekolah-sekolah, 

hingga ke dunia bisnis sebagai media promosi dan penjualan. Hal ini 

membuat industri dunia animasi tidak akan pernah sepi seiring 

berkembangnya teknologi digital (Pamungkas, 2011:4). Pesatnya 

pertumbuhan industri kreatif     khususnya sektor   animasi   di   dalam   

negeri mempunyai peluang yang begitu besar, bahkan pasar animasi 

ditargetkan mencapai US$ 2,42 miliar pada 2016. Pertumbuhan ekonomi 

kreatif Indonesia secara rata-rata di tahun 2016 adalah 5,78%   atau   

sedikit   lebih   tinggi   dari   pertumbuhan   nasional 5,76%.   Tahun   

2016   kontribusi ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional 

sebesar   Rp 641,8 triliun atau mencapai 7% dari PDB nasional serta 

menciptakan 11,9 juta lapangan kerja atau 10,7% tenaga kerja nasional 

dan membuka 5,4 juta usaha atau 9,7% dari jumlah usaha nasional yang 

sebagian besar adalah UMKM.  

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. 
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Pada umumnya, animasi dinikmati oleh anak-anak sampai orang dewasa, 

dan pada sebagian orang cenderung ingin belajar membuat sebuah 

animasi. Maka dari itu didirikanlah sekolah-sekolah yang dapat 

memfasilitasi dan mengajarkan bagaimana cara membuat animasi yang 

baik dan benar. Akan tetapi Pendidikan di perguruan tinggi selalu 

dibatasi usia dan persyaratan jenjang Pendidikan yang harus ditempuh. 

Maka gagasan untuk membuat sekolah animasi yang dapat membantu 

memfasilitasi ide dan karya tanpa sebuah persyaratan usia diperlukan 

untuk mendorong SDM yang mampu bersaing dengan SDM dari sebuah 

perguruan tinggi. Berdasarkan  fenomena  tersebut    maka  diperlukan  

adanya  gagasan  untuk  penyediaan fasilitas   edukasi   yang   mampu   

mencetak   SDM   berkualitas   yang   dapat   bersaing   di   pasar 

internasional. Yang hendak dicapai oleh Indonesia di bidang animasi 

adalah adanya kolaborasi quadrohelix yaitu kolaborasi 4 pelaku utama 

ekosistem kreatif yaitu komunitas kreatif, institusi pendidikan dan para 

ahli industri serta pemerintah.   

1.2.2.  Arsitektur Hijau 

Arsitektur hijau diperlukan untuk menjawab tantangan persoalan 

lingkungan yang semakin memburuk dan hal ini disebabkan karena 

pendekatan pembangunan yang terlalu berorientasi pada aspek ekonomi 

jangka pendek semata. 

Bangunan hijau adalah satu pendekatan pembangunan bangunan 

yang didasarkan atas prinsip-prinsip ekologis. Pendekatan ini dipilih 

berdasarkan kenyataan bahwa selama ini 50% sumberdaya alam dipakai 

untuk bangunan dan 40% energi dikonsumsi bangunan. Sementara itu 

lebih dari 50% produksi limbah berasal dari sektor bangunan. Kenyataan 

ini menunjukkan adanya ketidak seimbangan lingkungan yang berakibat 

pada menurunnya kualitas lingkungan dan kehidupan manusia.  

Bangunan dari sekolah animasi membutuhkan computer 

berspesifikasi tinggi sehingga membutuhkan konsumsi listrik yang tinggi 

pula, maka dari itu diperlukan langkah-langkah yang dapat digunakan 
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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. 

1.3. Rumusan Permasalahan 

 Bagaimana merancang sebuah bangunan sekolah animasi dengan 

pendekatan arsitektur hijau yang ramah lingkungan? 

1.4. Tujuan dan Sasaran 

1.4.1.  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. 

1.4.2. 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. 
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1.5. Lingkup dan Batasan Pembahasan 

1.5.1.  Lingkup Pembahasan 

a) Bagaimana memecahkan permasalahan berdasar Aristektur yaitu 

masalah lokasi, site, tata bangunan, sirkulasi. Perencanaan bangunan 

harus memenuhi kaidah fungsi estetika yaitu Firmitas, Utilitas dan 

Venustas.  

b) Bagaimana merancang sebuah bangunan yang berdasarkan nilai-nilai 

arsitektur hijau. 

c) Bagaimana menentukan fasilitas-fasilitas yang perlu diakomodir 

dalam bangunan tersebut. 

1.5.2. Batasan Pembahasan 

Pembahasan yang pokok adalah penyusunan dan penerapan konsep 

Arsitektur Hijau dalam sebuah bangunan multifungsi dan pertimbangan 

lain terkait eksisting, yang meliputi: penentuan tapak, orientasi 

bangunan, zoning kawasan, kebutuhan ruang/fasilitas, tata massa 

bangunan, dan memenuhi kaidah fungsi teknis dan estetika yakni 

firmitas, ulitiltas dan venustas. 

1.6. Keluaran/Desain yang Dihasilkan 

Produk yang dihasilkan adalah sebuah konsep perencanaan dan  

perancangan Sekolah Animasi dengan pendekatan Arsitektur Hijau yang 

berpedoman pada nilai-nilai yang terkandung dalam ranah Arsitektur. Pada 

nantinya bangunan ini diharapkan bisa menjadi sebuah contoh atau patokan 

pembelajaran untuk bangunan-bangunan yang setipe atau sejenis. 

 

1.7. Metodologi / Pembahasan 

1.7.1.   Metode Pengumpulan Data 

a) Observasi Lapangan 

Aktivitas terjun langsung ke lapangan, mencari beberapa 

permasalahan dan mencari issue yang sedang berkembang di 

masyarakat  dan bagaimana memecahkan masalah itu dalam sebuah 

desain. 
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b) Wawancara 

Sebuah kegiatan melakukan proses tanya jawab langsung dan 

tidak langsung (melalui media sosial) dengan beberapa orang terkait 

permasalahan.  

c) Studi Literatur  

Sebuah kegiatan mengumpulkan referensi atau literatur yang 

valid dan relevan guna menunjang dan memperkuat data-data yang 

dihimpun baik berupa buku, media cetak maupun media elektronik.  

1.7.2. Analisa dan sintesa 

a) Analisa  

Menganalisis segala bentuk permasalahan dan potensi 

berdasarkan data-data yang didapatkan untuk kemudian dianalisa 

berdasarkan teori dan ditarik sebuah kesimpulan.  

b) Sintesa 

Sintesa merupakan produk analisa yaitu berupa kesimpulan 

dari pembahasan.  

c) Konsep 

Konsep perencanaan dan perancangan yang dihasilkan dari 

Sekolah Animasi dengan Pendekatan Arsitektur Hijau. 

1.8. Sistematika Penulisan 

Bab I   : Pendahuluan 

Pendahuluan berisi tentang pengertian judul, latar belakang yang  mempunyai 

sub lagi, rumusan masalah, tujuan dan sasaran perencanaan, produk, metode 

dalam pembahasan dan sistematika penulisan.  

Bab II   : Tinjauan Pustaka 

Tinjauan Pustaka akan membahas mengenai teori atau literatur untuk proses 

dasar program perencanaan dan perancangan Sekolah Animasi Surakarta 

dengan Pendekatan Arsitektur Hijau. 
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Bab III  : Tinjauan Lokasi Perencanaan 

Memberikan gambaran dan tinjauan terkait lokasi perencanaan,  kegunaan 

lahan awal, aspek fisik, kebijakan pembangunan, peraturan dan sebagainya 

serta gagasan perancangan.  

Bab IV  : Analisis Pendekatan dan Konsep Perancangan 

Pada Bab IV ini akan dibahas mengenai cara mengatasi masalah dengan ide 

atau gagasan perencanaan berupa analisis konsep pendekatan, konsep site, dan 

memenuhi kaidah teknis dan estetika yakni utilitas, firmitas dan venustasnya. 


