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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. PENGERTIAN JUDUL 

Pengertian dari Judul “Pusat Pendidikan dan Pengembangan Teknologi Informasi di 

Surakarta Dengan Konsep Optimalisasi Cahaya Surya Dan Penghawaan Alami” adalah : 

Pusat 

§ Pokok pangkal atau yang jadi pimpinan (berbagai hal, urusan) (KBBI,1989). 

§ Suatu bentuk kesatuan organisasi yang merupakan induk dari suatu rangkaian 

kegiatan dengan suatu tujuan. (Poerwodarminto,1996).  

Pendidikan  

§ Suatu proses yang dilakukan manusia untuk membuat seseorang yang belum 

dewasa ketingkat kedewasaan dalam arti sadar dan mampu memikul tanggung jawab 

atas segala perbuatannya secara moral melalui pengajaran dan latihan. (Soegarda, 

hal. 294). 

Pengembangan  

§ Berasal dari kata kembang : menjadi besar, luas, banyak, merata, bertambah 

menjadi sempurna. 

§ Pengembangan :  proses, cara, perbuatan mengembangkan, atau suatu cara untuk 

membuat sesuatu menjadi lebih besar, luas dan merata. (KBBI, 1989). 

Teknologi Informasi  

§ Teknologi yang dibutuhkan untuk mengolah, menyimpan dan menyampaikan 

informasi. ( Luhukay,1996). 

§ Teknologi yang digunakan untuk menyimpan, menghasilkan, mengolah serta 

menyebarkan informasi, misalnya : telekomunikasi; sistem komunikasi optik; 

komunikasi suara dengan bantuan komputer; jaringan kerja data; surat elektronik; 

videoteks dan teleteks. (Peter Zarkoezy, 1999 : Hal. 85). 

Cahaya   

§ Gelombang elektromagnet yang mempunyai panjang antara 380-700 nm1  

 

 

                                                
1 Yang dimaksud di dalam pembahasan ini adalah cahaya dari  matahari (cahaya alami). 
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Penghawaan Alami 

§ proses pergantian udara dalam ruangan dengan udara segar dari luar ruangan 

secara alamiah, tanpa menggunakan bantuan peralatan mekanik (Satwiko, 2003 : 

hal. 4). 

 

Jadi, “Pusat Pendidikan dan Pengembangan Teknologi Informasi di Surakarta dengan 

Konsep Optimalisasi Cahaya Surya Dan Penghawaan alami” adalah sebuah wadah 

sebagai pemusatan fasilitas kegiatan pelatihan dan pengajaran maupun penelitian  untuk 

menjadikan Teknologi Informasi sebagai sesuatu yang berkembang di masyarakat Surakarta  

dengan memanfaatkan cahaya matahari untuk penyediaan pencahayaan alami sebagai  

pengganti atas penggunaan  energi fosil dan pengkondisian udara secara alamiah yaitu 

melalui penghawaan alami ”.  

   

B. LATAR BELAKANG 

1. Perkembangan Teknologi Informasi Di Indonesia 

Globalisasi, yang menjadi isu di dunia saat ini, telah menuntut setiap negara untuk 

dapat terlibat dalam berbagai hal secara aktif, terutama sebagai seorang pelaku dan tidak 

hanya sebagai penonton saja. (Slamet Suryanto, 2004). Keterlibatan ini terkait dengan 

kemajuan teknologi, dimulai dari kemajuan teknologi pertanian kemudian diikuti teknologi 

industri dan Teknologi Informasi (Harmoko, 1993). Bahkan, dengan adanya revolusi di bidang 

Teknologi Informasi dan komunikasi tersebut, telah mempercepat globalisasi itu sendiri 

(Mahathir Mohammad, 2001). 

Demikian pula dengan Negara Indonesia2 berusaha untuk dapat mengimbangi negara-

negara lain dalam bidang Teknologi Informasi ini. (Bengawan Pos, 7 Desember 2003). Dalam 

kenyataannya, masyarakat memberikan respon yang positif. Hal ini terlihat dengan adanya 

peningkatan kebutuhan akan sarana Teknologi Informasi, baik yang berupa software, 

hardware maupun layanan Teknologi Informasi. Peningkatan ini terbukti dengan terjadinya 

kenaikan permintaan dari US$ 1,2 milyar (2003) menjadi US$ 1,3 milyar (2004). (Bisnis 

Indonesia, 30 Maret 2004). 

Sebagai salah satu upaya dalam mengimbangi kemajuan negara-negara lain tersebut 

adalah dengan penguasaan dan pengembangan Teknologi Informasi. Hal ini tertuang dalam 

                                                
2 Yang dalam catatan ITU (International Telecomunication United) berada pada posisi 116 dari 178 negara yang 
disurveidalam hal penggunaan internet sebagai salah satu bentuk perkembangan Teknologi Informasi, 
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GBHN yang menyebutkan bahwa upaya alih teknologi yang menunjang pengembangan, 

pemanfaatan dan penguasaan teknologi bagi pembangunan perlu didorong melalui usaha 

penelitian, pendidikan dan pelatihan, pemasyarakatan teknologi, penyediaan informasi 

teknologi dan catatan ilmiah serta penciptaan iklim yang merangsang proses alih teknologi. 

Selanjutnya, dalam rangka pengembangan dan pemasyarakatan IPTEK perlu diusahakan 

peningkatan penulisan, penerjemahan serta penyebaran buku-buku karya ilmiah dan hasil 

penelitian baik dari dalan negeri maupun luar negeri. (TAP MPR RI NO. II /MPR/1988 tentang 

GBHN). Dalam sidang paripurna DPR RI tanggal 1 Agustus 2002 presiden Megawati 

Soekarno Putri mengatakan, “Pengembangan IPTEK, sebagai bagian dari integralnya 

pembangunan nasional, harus tanggap dalam menghadapi perubahan globalisasi dan akibat 

krisis serta munculnya tatanan baru kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. 

Untuk itu diperlukan reformasi di bidang IPTEK yang ditekankan pada reorientasi kebijakan 

untuk mendukung pemecahan masalah yang dihadapi bangsa. Program pembangunan 

nasional 2000-2004 menggariskan bahwa IPTEK diharapkan berperan dalam hal percepatan 

pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan 

serta membangun kesejahteraan rakyat”.  

   

2. Permasalahan Sumber Daya Manusia Di Bidang Teknologi Informasi 

Bidang Teknologi Informasi merupakan bidang yang baru, sehingga belum banyak 

menghasilkan tenaga professional di bidang ini. Untuk mengatasi kekurangan ini dapat 

diambil dua pendekatan yaitu mengembangkan sumber daya manusianya dan mengambil 

yang sudah jadi. Pengembangan sumber daya manusia sendiri memiliki beberapa 

permasalahan dan yang paling utama adalah dibutuhkannya waktu untuk mengembangkan 

sumber daya manusia itu, sedangkan kebutuhannya saat ini sudah sangat mendesaki. Selain 

itu juga terdapat masalah keterbatasan tempat pendidikan dan pelatihan di bidang Teknologi 

Informasi. Pendidikan tinggi dan kursus-kursus masih memiliki fasilitas yang kurang memadai 

dan pengajar yang qualified, bilapun ada tempat pendidikan tinggi maupun kursus-kursus, 

biasanys dengan biaya yang mahal dan sulit dijangkau oleh masyarakat, sedangkan bila 

mengambil sumber daya manusia yang sudah jadi, maka juga akan memiliki permasalahan 

berkaitan dengan biaya yang lebih mahal dan bila di dalam negeri tidak ada maka harus 

mengambil dari luar negeri. Selain itu, dengan mengambil yang sudah jadi, masih juga 

memerlukan tempat pendididkan karena perkembangan Teknologi Informasi sangat cepat.  
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Selain permasalahan yang telah tersebut sebagaimana di atas, kemampuan sumber 

daya manusia yang terampil di Indonesia umumnya hanya sebatas pada kulitnya saja, dimana 

sumber daya manusia ada yang mampu membuat program Komputer, akan tetapi tidak 

memahami secara teori dan tidak mampu melakukan inovasi baru, lebih-lebih untuk membuat 

produk baru. Kurangnya penelitian dan pengembangan di bidang Teknologi Informasi di 

Indonesia juga mempengaruhi kemampuan sumber daya manusia. Peningkatan kemampuan 

sumber daya manusia harus dibarengi dengan penelitian dan pengembangan di bidang ini. 

Adanya penelitian dan pengembangan di bidang ini akan membuat sumber daya manusianya 

lebih terampil dan kreatif untuk membuat inovasi baru. (Hastha Dewa P., 2004 : hal.193).     

 

3. Perlunya Pusat Pendidikan dan Pengembangan Teknologi Informasi Di Surakarta. 

Adanya otonomi daerah di Indonesia merupakan peluang bagi putra daerah untuk 

mengembangkan kemampuannya, termasuk juga Surakarta. Sebagai Kota madya, Surakarta 

terus mengalami perkembangan secara dinamis. Maka, setiap daerah diharapkan dapat 

mengembangkan putra daerahnya dan memberi inisiatif agar putra daerah yang telah belajar 

di luar daerah kembali ke daerah asal. Sedangkan pengembangan yang dapat dilakukan 

untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di bidang Teknologi Informasi adalah 

dengan pengembangan yang lebih difokuskan pada area tertentu dengan wawasan yang 

tetap luas.  (Hastha Dewa P., 2004 : hal.194).    

Selama ini aktifitas yang terkait dengan dunia Teknologi Informasi di Surakarta baru 

sebatas sebagai pengguna / konsumen. Sementara itu, perkembangan Teknologi Informasi 

yang sangat cepat menuntut setiap orang yang berkecipung dalam dunia Teknologi Informasi 

mampu mengikutinya, baik dari segi desain hardware yang semakin kecil maupun 

perkembangan kemampuan software. Jika hal ini tidak dipenuhi, maka yang terjadi adalah 

ketertinggalan dari yang lain. Oleh karena itu, kebutuhan sarana Teknologi Informasi yang 

berkembang sangat cepat itu harus didukung dengan sebuah wadah yang mampu mengikuti 

atau bahkan mendahului kemajuan perkembangan Teknologi Informasi dunia, dengan 

penelitian maupun pengembangan yang menghasilkan sebuah produk baru di dunia 

Teknologi Informasi. Adapun hal itu dapat ditempuh dengan jalan adanya penyelenggaraan  

pendidikan dan pengembangan terpadu secara professional, yang tentunya didukung oleh 

atmosfer pendidikan yang sangat potensial dan minat masyarakat terpelajar yang cukup 

besar. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pendidikan kursus-kursus komputer yang berada di 
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Surakarta, antara lain LPK Dian Nusantara, Alfabank, Solocom, Visimedia College, Digital 

Studio dan PPTI UNS. Dalam tiap bulannya terdapat 400-500 siswa yang mengambil kursus 

komputer, dengan jumlah 15-20 siswa perkelas. 

  

4. Matahari Dalam Perencanaan Dan Perancangan Arsitektur 

a. Peredaran Matahari Dan Akibatnya. 

Matahari sebagai sumber cahaya alami utama bagi bumi mempunyai peran yang 

sangat penting dalam sejarah kehidupan manusia. Terbit pagi hari dari ufuk timur dan 

terbenam sore hari di ufuk barat, demikianlah siklus harian perjumpaan manusia dengan sang 

surya. Sinar dan cahaya matahari telah memberikan energi dan inspirasi yang tiada habis-

habisnya bagi manusia.(Satwiko, 2003 : hal. 79). 

Kondisi penyinaran matahari dipertimbangkan terhadap lokasi dalam kaitannya dengan 

garis peredaran matahari. Daerah di sekitar katulistiwa mendapatkan radiasi matahari relatif 

tinggi. Bidang penerima yang cukup banyak menerima sinar matahari adalah tanah halaman, 

jalan dan permukaan atap. (Mangunwijaya, 1994 : hal. 112). 

Untuk mengetahui kapan matahari tersedia pada tapak, dapat ditentukan dengan 

menentukan posisi matahari dari segi Altitude dan Azimut. Sinar matahari yang tiba pada 

suatu permukaan tertentu akan membentuk sudut. Sudut yang terbentuk ini turut menentukan 

besarnya radiasi. Semakin besar sudut matahari semakin besar pula konsentrasi radiasi sinar 

matahari, dan sebaliknya. Sementara itu, bumi dengan kemiringan porosnya mengakibatkan 

garis katulistiwa dan garis orbit bumi terhadap matahari membentuk sudut 23,50 ke Utara 

pada permukaan yang disinari matahari di siang hari. Hal ini menyebabkan sinar matahari 

memiliki kecenderungan miring ke Selatan saat jatuh ke permukaan bumi. Kondisi seperti ini, 

mengakibatkan bagian Selatan akan banyak menerima panas daripada sisi Utara. Hal yang 

sama terjadi pula pada bangunan, yang mana sisi bangunan sebelah Selatan akan lebih 

panas dibandingkan yang menghadap ke sisi Utara. Panas matahari yang tertinggi terjadi 

pada pukul 11.00 – 16.00. (Sudarwanto, hal. 105)  

 

b. Potensi Dan Kendala Sinar Matahari Bagi Bangunan.  

Sinar matahari selain banyak manfaatnya, juga dapat memberi pengaruh negatif 

terhadap aktifitas yang terjadi di dalam bangunan, misalnya terjadi kesilauan dan naiknya 

suhu di dalam ruangan jika pemasukan sinar matahari tidak terkontrol.  
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Pada daerah katulistiwa yang beriklim tropis lembab seperti di Indonesia, matahari hadir 

dalam suasana yang mendua. Matahari diharapkan karena memberikan energi (cahaya dan 

panas) berlimpah, namun juga dibenci karena menyebabkan ketidaknyamanan. Dalam 

banyak kesempatan, matahari lebih dilihat sebagai gangguan. Oleh sebab itu, dalam 

arsitekturpun masyarakat Indonesia memberikan perhatian khusus pada atap yang berfungsi 

sebagai pelindung terhadap sengatan panas matahari. Matahari dianggap sebagai gangguan 

yang harus diminimalkan dampaknya.(Satwiko, 2003 : hal. 80). 

1) Potensi  

Radiasi matahari merupakan penyebab semua ciri umum iklim, dan radiasi matahari 

juga sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Kekuatan efektifnya ditentukan oleh 

energi radiasi (insolasi) matahari, pemantulan pada permukaan bumi, berkurangnya radiasi 

oleh penguapan dan arus radiasi di atmosfer. Semua itu membentuk keseimbangan thermal 

di muka bumi. 

Potensi matahari yang terkait dengan cahaya bagi sebuah bangunan, dapat 

dimanfaatkan secara pasif yaitu sebagai sumber pencahayaan alami dengan pendekatan 

desain bangunan. Potensi matahari yang lain terkait dengan panas yang dihasilkan 

dimanfaatkan secara aktif dalam sebuah perancangan yaitu dengan pendekatan mekanis, 

sehingga energi panas matahari tersebut dapat diubah menjadi energi listrik sebagai 

pengganti energi fosil. 

2) Kendala  

Selain hal-hal yang di atas, terdapat keadaan yang kontradiktif antara kondisi yang ada 

di alam dengan kebutuhan desain. Keadaan ini antara lain ; 

a. Dalam upaya memaksimalkan sinar matahari yang masuk ke lokasi bangunan, 

akan terdapat bagian sinar matahari yang tak tertampung. Bagian yang tak 

tertampung ini akan berubah menjadi energi panas. Energi panas tersebut akan 

berpengaruh terhadap temperatur baik eksterior maupun interior bangunan. 

Dengan kondisi demikian, dibutuhkan cara untuk meminimalisir atau bahkan 

menghilangkan dampak tersebut, sehingga energi yang dibutuhkan dapat terpenuhi 

dan di sisi lain panas dari energi yang tak terpakai tidak berdampak negatif 

terhadap bangunan. 

b. Sinar matahari akan sangat terpengaruh oleh kondisi alam. Suatu waktu, sinar 

matahari akan terhalang oleh awan, sehingga energi yang sampai ke bumi 
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(permukaan bangunan) pun tidak maksimal. Oleh sebab itu diupayakan agar desain 

bangunan dapat memanfaatkan terang langit sebagai pencahayaan ruang, dan 

menyimpan energi matahari untuk dimanfaatkan bagi penggunaan yang lain 

misalnya operasional komputer. 

c. Pada bangunan berlantai banyak dan gemuk sulit untuk memanfaatkan cahaya 

alami matahari. 

d. Intensitas tidak mudah diatur, dapat sangat menyilaukan atau sangat redup. 

e. Pada malam hari tidak tersedia dan sinar matahari juga sering membawa serta 

panas masuk ke dalam ruangan dan dapat memudarkan warna. 

Karena sinar langsung matahari membawa serta panas, maka cahaya yang 

dimanfaatkan untuk pencahayaan ruangan adalah cahaya bola langit. Sinar langsung 

matahari hanya diperkenankan masuk ke dalam ruangan untuk keperluan tertentu atau bila 

hendak dicapai efek tertentu. Oleh sebab itu diperlukan pertimbangan-pertimbangan terhadap 

beberapa hal. 

Adapun hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan dan perancangan 

arsitektur terkait dengan matahari antara lain : 

1. Posisi matahari (penentuan Latitude dan Azimuth matahari). 

2. Waktu pembayangan, kapan sebuah pelindung matahari diperlukan pada 

bangunan, untuk menjaga agar sinar langsung matahari tidak masuk ke dalam 

ruangan melalui bukaan, sudut pembayangan, yang meliputi sudut bayangan 

vertikal maupun horizontal, jenis pelindung matahari yang disesuaikan dengan arah 

bukaan, dimensi pelindung matahari yang disesuaikan dengan dimensi bukaan 

yang perlu dibayangi. 

3. Pengaturan letak dan dimensi bukaan untuk mengatur agar cahaya bola langit 

dapat dimanfaatkan dengan baik. 

4. Pemilihan warna dan tekstur permukaan dalam ruangan dan luar untuk 

memperoleh pemantulan yang baik tanpa menyilaukan mata. 

 

5. Kebutuhan Energi Bagi Sebuah Bangunan 

Bangunan sebagai salah satu bentuk wadah fisik, merupakan salah satu distributor 

dalam terjadinya peningkatan pemanasan global di muka bumi ini. (Fred A. Stitt, 1999). 

Distribusinya dapat terjadi pada saat proses konstruksi maupun pada saat operasional dan 
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perawatan, maupun penghancuran bangunan tersebut. Dalam aspek operasional bangunan 

juga membutuhkan energi yang besar.  Selama ini kebutuhan energi tersebut dipenuhi dari 

penggunaan energi fosil yang keberadaannya semakin menipis. (Benjamin Stein, John S. 

Reynolds, William J. McGuinness, 1990). Sebagai contoh, bangunan kantor dengan perabot 

berupa perangkat komputer, memerlukan energi yang mencapai 4,0 x 1010 Btu3 /bulan dalam 

proses konstruksinya, 2,5 x 1010  Btu/bulan dalam operasi dan perawatan pada kurun 10 

tahun pertama dan 3,0 x 1010 Btu/bulan dalam kurun waktu 10 tahun ke-3, dan mencapai 4,0 

x 1010 Btu/bulan pada 50 tahun berikutnya dengan luas bangunan 6,5 x 105 ft2 (bangunan 

kantor di Albany, New york). Sedangkan energi rata-rata yang dibutuhkan kantor yang lain 

adalah sebesar 1,642 x 106 Btu/ft2, yang mana kebutuhan energi pada bangunan tersebut 

sebagian besar besar dari energi listrik yang berasal dari Batu Bara = 50%, Gas Alam = 10%, 

Nuklir = 12%, Minyak = 9%, Hidro-electric = 12% dan lainnya = 10%. (Benjamin Stein, John S. 

Reynolds, William J. McGuinness,1990). 

Sementara itu, panas yang ditimbulkan oleh sebuah ruangan yang berisi seperangkat 

komputer adalah sebesar 75 Btu/h ft2 – 175 Btu/h ft2 (komputer digital), atau sebesar 50 Btu/h 

ft2 – 150 Btu/h ft2 (komputer analog). Untuk faktor pencahayaan, manusia dan perabot dalam 

sebuah ruangan menimbulkan panas sebesar 133.230 Btu/h m2. (Guinness, 1986 : hal. 225) 

Permasalahan yang berkaitan dengan panas yang ditimbulkan akibat pemanfaatan 

energi matahari tersebut dapat diminimalisir dan pendinginan alami (penghawaan alami). 

Dimana, istilah penghawaan alami sendiri mengandung beberapa hal, baik yang berkaitan 

dengan proses maupun teknik pengaturan dan penghilangan panas, sebagaimana 

perlindungan terhadap panas yang berlebih dalam masalah desain sebuah bangunan. 

Pendinginan alami juga berkaitan sangat erat dengan kenyamanan suhu ruangan dan 

kelembaban. Pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam rangka memecahkan desain dan 

penghawaan alami ini antara lain  adalah pencegahan terhadap panas ruang yang berlebih 

dikaitkan dengan : 

1. Pengaturan landscaping dan pemanfaatan ruang luar 

2. Bentuk dan massa bangunan, lay out dan finishing 

3. Pengaturan terhadap efek matahari serta pembayangan pada dinding bangunan 

4. Pemilihan  bahan bangunan 

5. Pemilihan warna bangunan. 

                                                
 
3 Btu : British thermal unit = 1.055.056 KJ. 
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C. PERMASALAHAN DAN PERSOALAN 

1. PERMASALAHAN 

Dari uraian–uraian di muka, terdapat beberapa hal yang dapat ditarik menjadi 

fenomena – fenomena permasalahan, yaitu : 

a. Adanya kebutuhan akan sebuah tempat/wadah yang menampung aktifitas 

pendidikan, informasi, penelitian, pengembangan, serta pembinaan dan pelatihan 

Teknologi Informasi di Surakarta secara lengkap dan terintegrasi dalam satu 

wadah. 

b. Ketersediaan jumlah energi fosil, yang selama ini menjadi energi utama bagi 

operasional bangunan, yang semakin menipis sehingga dibutuhkan energi alternatif 

sebagai pengganti, misalnya energi matahari. 

c. Perkembangan arsitektur surya yang mampu menjadi sebuah solusi bagi 

permasalahan dari makin menipisnya energi untuk operasional bangunan, 

khususnya dalam hal pencahayaan. Dan sekaligus sebagai jawaban atas tingginya 

konsumsi energi dalam sebuah bangunan yang terkait dengan pencahayaan, 

pemanasan dan pendinginan ruang. 

d. Panas yang diterima oleh ruang akibat dari aktifitas pengguna ruang, sistem 

pencahayaan dan keberadaan perabot, sehingga menyebabkan ketidaknyamanan. 

Dengan demikian permasalahan yang muncul adalah “Bagaimana desain sebuah 

Pusat Pendidikan dan Pengembangan Teknologi Informasi di Surakarta dengan konsep 

optimalisasi cahaya surya dan penghawaan alami dalam rangka meminimalkan 

penggunaan energi fosil secara arsitektural?” 

 

2. PERSOALAN 

Berkaitan dengan hal-hal yang muncul dalam permasalahan desain Pusat Pendidikan 

dan Pengembangan Teknologi Informasi di Surakarta, persoalan-persoalan yang yang muncul 

dan harus dijawab, agar desain sesuai dengan tujuannya yaitu bangunan yang ramah 

lingkungan, adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana menentukan perletakan tata massa bangunan di dalam site, sehingga 

aspek pencahayaan dan penghawaan alami dapat tercapai. 

b. Bagaimana menetapkan program ruang dan organisasi ruang pada Pusat 

Pendidikan dan Pengembangan Teknologi Informasi di Surakarta agar 
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pencahayaan dan penghawaan alami dapat mencapai seluruh ruang yang ada dan  

kegiatan yang ditampung dapat berjalan dengan lancar. 

c. Bagaimana menbentuk komposisi fasade/skyline dari gubahan masa Pusat 

Pendidikan dan Pengembangan Teknologi Informasi di Surakarta yang dapat 

memanfaatkan cahaya alami matahari dan penghawaan alami secara optimal. 

d. Bagaimana menetapkan bahan bangunan, sehingga dampak pemanasan ruang 

dapat diminimalisir  

e. Bagaimana menetapkan sistem struktur dan utilitas bangunan yang berbasis pada 

pemanfaatan cahaya alami matahari sebagai sumber pencahayaan bagi 

operasional bangunan secara efektif dan efisien dengan keterbatasan luas site 

yang tersedia. 

f. Bagaimana menetapkan letak bukaan, dimensi bukaan serta memberikan efek 

pembayangan bagi bangunan. 

g. Bagaimana menata ruang luar (landscaping), sehingga tata ruang luar tersebut 

tidak menimbulkan dampak negatif bagi bangunan dan lingkungan sekitarnya.  

 

D. TUJUAN DAN SASARAN 

1. Tujuan 

Pembahasan ini bertujuan untuk menghasilkan pemecahan masalah dalam 

perencanaan dan perancangan menuju suatu desain Pusat Pendidikan dan Pengembangan 

Teknologi Informasi di Surakarta dengan konsep optimalisasi cahaya matahari / surya dan 

Penghawaan alami. 

 

2. Sasaran 

Dari uraian di atas, maka sasaran yang ingin di capai dalam pembahasan ini adalah 

dengan menghasilkan pendekatan : 

a. Tata massa bangunan di dalam site. 

b. Program ruang dan organisasi ruang pada Pusat Pendidikan dan Pengembangan 

Teknologi Informasi di Surakarta.  

c. Komposisi fasade/skyline dari gubahan masa Pusat Pendidikan dan 

Pengembangan Teknologi Informasi di Surakarta yang memanfaatkan cahaya 

alami matahari dan penghawaan alami secara optimal. 
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d. Pemilihan bahan-bahan bangunan. 

e. Sistem struktur dan utilitas bangunan yang berbasis pada pemanfaatan cahaya 

alami matahari sebagai sumber pencahayaan bagi operasional bangunan secara 

efektif dan efisien. 

f. Bukaan, baik letak maupun dimensi bukaan serta pembayangan bagi bangunan. 

g. Penataan ruang luar (landscaping). 

 

E. LINGKUP DAN BATASAN PEMBAHASAN 

1. Lingkup Pembahasan 

Pembahasan ini diorientasikan untuk menjawab permasalahan perencanaan dan 

perancangan fisik Pusat Pendidikan dan Pengembangan Teknologi Informasi di Surakarta 

dengan Pendekatan Optimalisasi Cahaya Surya dan penghawaan alami, ditinjau dari disiplin 

ilmu arsitektur. Aspek-aspek di luar disiplin ilmu arsitektur, jika didasari oleh tujuan-tujuan 

yang hendak dicapai, maka pembahasan dilakukan dengan asumsi, hipotesa serta logika 

sederhana tanpa perincian bukti-bukti yang mendalam berdasarkan penalaran yang logis.  

 

2. Batasan Pembahasan 

Lingkup pembahasan ditekankan pada topik yang mendukung Perencanaan dan 

Perancangan Bangunan Pusat Pendidikan dan Pengembangan Teknologi Informasi di 

Surakarta, dengan :  

a. Batasan pembahasan pada permasalahan yang dapat mewujudkan tujuan dan 

sasaran. 

b. Batasan khusus menekankan pada penampilan bentuk arsitektural bangunan Pusat 

Pendidikan dan Pengembangan Teknologi Informasi yang berbasis pada 

pemanfaatan cahaya matahari dan penghawaan alami. 

c. Proyeksi pembahasan terhadap Pusat Pendidikan dan Pengembangan Teknologi 

Informasi dapat berfungsi minimal 25 tahun ke depan.  

d. Hal-hal yang berkaitan dengan administrasi lokasi seperti pembebasan tanah 

dianggap tidak bermasalah. 

e. Faktor pembiayaan dianggap tidak bermasalah, dalam arti bahwa biaya 

pembangunannya tidak terbatas. 
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f. Pembahasan dibatasi pada segala sesuatu yang menyangkut keberadaan unsur-

unsur yang akan terlibat dalam proyek yaitu pemerintah sebagai penentu 

kebijaksanaan dan masyarakat sebagai pengguna. 

 

F. METODOLOGI DESAIN 

1. Data  

Data yang dibutuhkan : 

a. Data fisik : meliputi kondisi iklim mikro pada site, topografi, maupun kondisi 

vegetasi. 

b. Data non fisik : meliputi jumlah dan jenis pengguna dan kegiatan, data tentang 

syarat-syarat dan standart dari bangunan yang direncanakan. 

2. Pengumpulan data  

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara, yaitu : 

a. Observasi lapangan, merupakan kegiatan pengamatan langsung terhadap 

kondisi lapangan, baik spesifik terhadap lokasi maupun secara umum terhadap 

elemen-elemen pendukung data, seperti akses ke lokasi dan sebagainya. 

b. Menyimak data spesifik dan referensi pustaka untuk mendapatkan masukan 

dalam bentuk landasan teori maupun studi kasus. Hal ini dimaksudkan untuk 

memperkaya khasanah berpikir agar lebih terbuka dan berkualitas dalam 

menyelesaikan permasalahan dan penentuan desain. Data ini dapat berupa 

berita dari media cetak, elektronik maupun buku acuan. 

c. Peta rujukan yang dimanfaatkan untuk memberikan batasan area perencanaan, 

berdasarkan Rencana Umum Tata Ruang Daerah (RUTRD/RUTRK) setempat. 

3. Reduksi data 

Yang dimaksud reduksi data adalah pola pemenggalan dan penyederhanaan 

sebagian data atau informasi dalam pembahasan agar proses analisa lebih efisien. 

4. Sajian data  

Penyajian data yang akurat sebagai bahan studi dalam penyelesaian permasalahan 

umum maupun permasalahan khusus desain. Adapun jenis data yang diperoleh 

dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu : 

a. Data primer/fisik, merupakan data yang berkaitan secara langsung dengan lokasi 

dan diperoleh dengan mengamati dan mengindentifikasi kegiatan yang terjadi di 
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lokasi secara langsung. Yang termasuk dalam data primer adalah kondisi fisik 

lokasi, kondisi topografi dan kondisi vegetasi (dengan pengamatan langsung), 

potensi cahaya matahari di lokasi site kondisi lingkungan sekitarnya (iklim mikro 

diperoleh dari internet dan pengukuran secara langsung di lapangan ). 

b. Data skunder/non fisik, yaitu data yang diperoleh melalui sumber-sumber tidak 

lansung, berupa dokumen-dokumen dan referensi yang relevan dengan tema 

yang dibahas. Yang termasuk ke dalam data skunder antara lain adalah jenis-

jenis kegiatan yang berlangsung, gambaran jumlah pelaku kegiatan, kajian-kajian 

teori tentang arsitektur surya dan energi matahari, data tentang syarat-syarat dan 

standart dari ruang-ruang yang direncanakan.  

5. Analisa  

Analisa dilakukan dengan didasari aspek-aspek berikut : 

a. Fisik/makro 

Analisa ini meliputi analisa terhadap lingkungan, kontur tanah, iklim mikro, 

bentuk bangunan yang direncanakan, dimensi bukaan dan penataan 

landscape. 

b. Non fisik / mikro 

Analisa ini meliputi analisa terhadap kegiatan, hubungan antar kegiatan, 

hubungan antar ruang guna mengetahui program ruang yang direncanakan. 

Pada tahap ini, akan selalu dilakukan proses analisa untuk setiap aspek untuk 

mendapatkan alternatif-alternatif solusi dari masing-masing aspek, kemudian 

disintesa dan dilakukan analisa lagi dengan menggabungkan beberapa aspek, 

sehingga didapatkan satu desain yang integral dari seluruh aspek yang di analisa. 

6. Sintesa  

Pada tahap ini, penyusunan sintesa dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok 

konsep, yaitu : konsep program ruang, konsep bukaan dan pembayangan, konsep 

sistem struktur dan utilitas, konsep gubahan dan tata massa bangunan dan konsep 

landscaping. 

 

 

 

  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 
 

 

   I - 14 

 I-14 

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Tahap I   : Mengemukakan secara garis besar landasan konseptual yang 

meliputi :   pengertian judul, latar belakang, permasalahan, tujuan 

dan sasaran, lingkup pembahasan, metode pembahasan dan 

sistematika pembahasan. 

Tahap II : Meninjau tentang Teknologi Informasi, Pusat Pendidikan dan 

Pengembangan Teknologi Informasi disertai tinjauan Surakarta 

sebagai lokasi Pusat Pendidikan dan Pengembangan Teknologi 

Informasi. 

Tahap III  : Melakukan tinjauan arsitektural pada pemanfaatan cahaya surya dan 

penghawaan alami. 

Tahap IV  : Meninjau secara khusus Pusat Pendidikan dan Pengembangan 

Teknologi Informasi di Surakarta yang direncanakan. 

Tahap V : Melakukan analisa non fisik/mikro yang meliputi analisa kegiatan 

secara umum, analisa peruangan, analisa pola hubungan ruang dan 

analisa besaran ruang, dan melakukan analisa fisik/makro yang 

meliputi analisa site, analisa gubahan massa bangunan, analisa 

perletakan dan dimensi bukaan serta pembayangan, analisa 

tampilan/skyline bangunan dan analisa sistem struktur dan utilitas 

serta analisa penataan ruang luar/landscaping. 

Tahap VI : Menyusun konsep Perencanaan dan Perancangan Pusat Pendidikan 

dan Pengembangan Teknologi Informasi berdasarkan hasil analisa 

pendekatan.  
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