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BAB I
PENDAHULUAN

1.

JUDUL
Entertainment Centre di Purwodadi

2.

PENGERTIAN JUDUL


Purwodadi : Nama Kota di Kabupaten Grobogan.

Merupakan sebuah kawasan permukiman merupakan wujud pengembangan kota
kearah selatan yang dilengkapi dengan segala fasilitas pelayanan, terletak di wilayah
Administratif Kabupaten Grobogan dan mempunyai peran sebagai penyangga
perkembangan Kotamadya Dati II Grobogan dan daerah sekitarnya. Merupakan
ibukota kabupaten grobogan, yang mempunyai hubungan terkait dengan kota-kota
lain disekitarnya, seperti Kota Semarang, Surakarta, Blora, Pati, Kudus.


Entertainment: hiburan, pertunjukkan.
-

Sesuatu atau perbuatan yang dapat menghibur hati (melupakan
kesedihan).



Kegiatan atau aktivitas pertunjukkan hiburan kepada khalayak

Centre : pusat.
-

Place for particular activity

-

Bagian utama yang menapakan tempat terjadinya berbagai aktivitas

-

Pokok atau pangkal yang menjadi pumpunan (berbagai hal dan urusan).
Jadi, centre atau pusat merupakan pokok terjadinya berbagai aktivitas
kegiatan dimana terdapat hal dominan yang lebih spesifik (lebih utama)
dan hal lain yang merupakan potensi dari berbagai macam kegiatan yang
sejenis.
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Dari deskripsi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Entertainment Centre
merupakan sebuah tempat atau pusat kegiatan hiburan (pertunjukkan) yang dapat
memberikan suatu perasaan senang dan menghibur baik secara fisik maupun
mental yang diperuntukkan bagi semua umur (anak-anak, muda ataupun dewasa)
yang berada di kawasan Purwodadi sebagai fasilitas kota untuk mengakomodasi
kebutuhan masyarakat Purwodadi dan sekitarnya.

3.

LATAR BELAKANG
3.1 Latar Belakang Umum.
Indonesia merupakan sebuah negara berkembang yang sangat
kompleks dengan segala kebutuhan dan berbagai macam usaha untuk
memenuhinya. Pada dasarnya, kebutuhan hidup manusia dapat dibedakan
menjadi tiga golongan utama yaitu sandang, pangan, dan papan.
Tingkat perekonomian Indonesia sendiri pada tahun 2002 kemarin
mengalami pertumbuhan dari 3.5% - 4% naik menjadi 4% - 5 di tahun 2003.
Dalam ilmu ekonomi, tingkat perekonomian suatu bangsa dapat menjadi
indikator akan tingkat kemapanan dan kesejahteran rakyatnya. Tingkat
perekonomian yang baik akan mendorong seseorang untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya sebaik mungkin, tidak hanya pemenuhan akan kebutuhan
pokoknya yang bersifat fisik namun juga pemenuhan akan kebutuhan batiniah
nya. hiburan merupakan salah satu hasrat manusia untuk dipenuhi selain
kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan. Indonesia, terutama kota - kota
besar seperti Jakarta, Bandung, Bali dan Surabaya dewasa ini telah dijamuri
berbagai macam fasilitas hiburan dan rekreasi yang tumbuh dengan suburnya;
bioskop, teater, tempat pertunjukkan musik, tempat karaoke, pub atau cafe,
children dan game centre, juga restaurant, baik yang bersifat lokal ataupun
franchise dari luar negeri. Fasilitas seperti yang telah disebutkan juga dapat
dijumpai di kota - kota yang lain namun mungkin dalam kuantitas dan
kualitas yang berbeda, seperti kita lihat di Kota Purwodadi.
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3.2 Latar Belakang Khusus.
3.2.1. Perkembangan Fasilitas Hiburan di Kota Purwodadi
Kota Purwodadi memang bukan sebuah kota besar, namun dengan
kegiatannya akhir - akhir ini dapat dikatakan bahwa kota Purwodadi
mulai berkembang menjadi kota yang maju. Lengkapya fasilitas dan
pertumbuhan penduduk yang pesat menjadi indikator bahwa Purwodadi
memang sedang mengalami pertumbuhan yang pesat. Fasilitas rekreasi
dan hiburan yang tersebar di seluruh kota Purwodadi sebenarnya
dapat dikatakan cukup berkembang walau belum dapat dikatakan
lengkap. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel I.2.1. Data Jumlah Fasilitas Rekreasi dan hiburan di Purwodadi
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nama Usah
Restauran
Rumah Makan
Kafe
Bar/pub
Rumah Karaoke
Diskotik
Bioskop
Biliard
Pusat Seni dan Pameran
Taman Rekreasi
Game centre
Pusat perbelanjaan

Jumlah
6
38
2
8
2
3
4
5
2
2
2
4

Sumber: Sub.Din Sarana Wisata DIPARSENIBUD Kota Purwodadi 2002.

3.2.2 Fasilitas Entertainment Centre di Purwodadi
Keberadaan fasilitas hiburan, rekreasi dan pertunjukkan yang ada
di Purwodadi pada kenyataannya kurang begitu optimal. Pada
dasarnya tidak semua orang dapat menikmati jenis-jenis hiburan yang
ada. Mungkin selera masing-masing orang berbeda-beda. Atau status
ekonomi yang menjadi masalah yang mendasar. Dari berbagai alasan
yang ada tersebut yang menyebabkan kurang optimalnya fasilitas
hiburan di daerah ini. Hal ini disebabkan oleh berbagai macam sebab,
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seperti kurangnya fasilitas yang ditawarkan, lokasi kurang strategis,
terpisah - pisahnya kegiatan rekreasi karena biasanya satu tempat hanya
menawarkan satu jenis kegiatan hiburan saja, sempitnya lahan yang
tersedia, dan juga keberadaannya tersebar tidak membentuk suatu
kawasan atau tempat yang dikatakan sebagai suatu pusat hiburan,
rekreasi, dan pertunjukkan atau Entertainment Centre.
Berhubungan dengan masalah keterbatasan lahan untuk sebuah
Entertainment Centre yang semakin langka di kota Purwodadi,
pemecahan terbaik yang dapat dilakukan adalah expansi ke tempat lain.
Dewasa ini, perkembangan dan pertumbuhan yang terjadi di Purwodadi
memang telah membawa dampak perluasan wilayah membentuk daerah
baru. Dalam RUTRK 2003 – 2013 bahwa untuk menampung kualitas
dan tentu saja kuantitas perkembangannya, yaitu perkembangan ke arah
selatan ( arah ke kota Solo ).

3.2.3. Prospek Entertainment Centre di Purwodadi.
Walaupun

Purwodadi

berada

di

wilayah

administratif

Kabupaten Grobogan, jaraknya yang relatif dekat dengan Purwodadi
membuat Purwodadi diprioritaskan sebagai pendukung pertumbuhan
dan perkembangan wilayah sekitarnya dan sebagai penyangga
perkembangan kotamadya Dati II Grobogan.

3.2.4. Entertainment Centre di Purwodadi
Entertaiment Centre di Purwodadi yang direncanakan dalam
design bergaya arsitektur modern ini hadir dengan ide yang berbeda
dengan tempat - tempat hiburan yang telah ada di wilayah sekitarnya
dalam hal ini kota Purwodadi, yaitu merupakan campuran dari
berbagai jenis kegiatan hiburan yang di kemas dalam satu
bangunan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan orang untuk dapat
memilih dari jenis fasilitas yang di tawarkan di dalamnya. dimana
fasilitas

yang

terdapat

didalamnya

berkonsep

`one

stop
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entertainment`, yaitu sebuah tempat hiburan dimana di dalamnya
terdapat fasilitas hiburan yang ada. bisa di artikan sebagai suatu
tempat hiburan yang didalamnya menyediakan berbagai macam jenis
hiburan yang di tampilkan di dalam satu bangunan. Ini bertujuan
untuk memberikan kemudahan bagi orang-orang dalam memenuhi
kebutuhan akan hiburan. Dimana di dalam entertainment centre
(yang di khususkan sebagai tempat berbagai pertunjukan hiburan) ini
terdapat sarana utama berupa bioskop, tempat pertunjukkan drama,
tari, ataupun musik indoor dengan kapasitas sedang, amphitheatre
terbuka yang dapat digunakan sebagai tempat pertunjukkan drama,
tari, ataupun musik dan fasilitas pelengkap berupa tempat makan
(food court dan café) yang luas, tempat bermain untuk anak (children
dan game centre), serta tempat permainan olahraga indoor dengan
sifat rekreasi seperti bilyard.
Diharapkan dengan adanya entertainment centre ini akan
melengkapi fasilitas yang terdapat di purwodadi, selain akan dapat
lebih ‘menghidupkannya’ sebagai suatu kota dan menjadi suatu
alternative pilihan bagi seseorang untuk mendapatkan hiburan, baik
untuk masyarakat Purwodadi sendiri ataupun masyarakat yang
tinggal di sekitarnya.

3.2.5. Konsep Entertainment Centre di Purwodadi
Yaitu memiliki sebuah konsep `one stop entertainment centre` adalah
sebuah tempat hiburan didalamnya memiliki fasilitas – fasilitas yang
lengkap. Tidak hanya menampilkan satu macam hiburan saja, tetapi lebih
dari satu macam hiburan. Jadi dalam satu bangunan tersebut memiliki
fasilitas hiburan yang lengkap. Karena bangunan ini dirancang hanya untuk
memenuhi kebutuhan yang bersifat hiburan.
Di dalamnya terdapat fasilitas – fasilitas hiburan antara lain :
• café & food court
• movie theatre
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• live music centre
• billiard centre
• restaurant
• diskotic & pub
• game centre
• merchandise shop
Semua fasilitas-fasilitas tersebut yang akan di sajikan kepada masyarakat
dalam hal ini di tujukan kepada kaum muda pada khususnya. Karena hiburan
pada dasarnya identik dengan anak muda, maka sangat tepat sekali jika
fasilitas hiburan seperti ini di sajikan dengan trade mark nya adalah kawula
muda.

3.2.6. Gambaran umum kota Purwodadi
Hal ini di dukung oleh kondisi kota Purwodadi itu sendiri,
dimana seiring dengan perkembangan yang sangat pesat saat ini dan
didukung dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin
canggih, maka dalam hal ini dirasakan juga oleh Purwodadi.
Perkembangan kota Purwodadi sendiri mengalami tingkat kemajuan dari
tahun ke tahun. Oleh sebab itu di rasa perlu menyejajarkan kota
Purwodadi dengan kota besar yang lain.
Laju pertumbuhan penduduk dan kondisi masyarakat yang
semakin maju, hal ini menuntut kebutuhan akan hiburan semakin
bertambah. Dengan bermunculannya berbagai macam program televisi
dan hal-hal yang bersifat menghibur lainnya, disamping masyarakatnya
juga haus akan hiburan. Maka sangat dirasa perlu sekali memberikan
suatu nuansa hiburan tersendiri yang di kemas untuk disajikan kepada
masyarakat.
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.

Gambar 1. Peta Kota Purwodadi
( Sumber. Kabupaten Grobogan )

Keterangan
: Restauran
: Rumah Makan
: Kafe
: Bar/pub
: Rumah Karaoke
: Diskotik

:
:
:
:
:
:

Bioskop
Biliard
Pusat Seni dan Pameran
Taman Rekreasi
Game centre
Pusat perbelanjaan
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4.

PERMASALAHAN
Bagaimana merencanakan dan merancang suatu bangunan Entertainment
Center di Purwodadi sebagai fasilitas pelengkap kebutuhan masyarakat Purwodadi
dan sekitarnya akan hiburan rekreasi dan pertunjukkan, dengan kriteria
perancangan meliputi:


Bagaimana mewujudkan bangunan Entertainment Centre yang atraktif dan
komersial melalui ciri arsitektur modern untuk menarik pengunjung.

5.

PERSOALAN


Penentuan site Entertainment Centre di sector 3 kawasan komersial Purwodadi



Penentuan gubahan massa bangunan tehadap site yang ada.



Penentuan program peruangan yang sesuai dengan kebutuhan aktivitas dan
standar yang ada agar terwujud suatu system sirkulasi yang baik untuk
menunjang aktivitas yang tinggi, dan penzoningan kegiatan yang teratur di
dalam Entertainment Centre.



Penataan design interior bangunan yang mencerminkan karakter suatu
Entertaiment Centre, dengan pengeksposan bahan dan material modern dan
berkualitas.



Penentuan design tampilan fisik bangunan Entertainment Centre sebagai suatu
tempat yang komersial melalui gaya dan langgam arsitektur modern, sebuah
bentukan fisik bangunan yang simple, ringan, geometris dan minimalis.



Penataan system struktur dan utilitas bangunan yang mendukung bentuk dan
fungsi bangunan terkait.

6.

TUJUAN DAN SASARAN
6.1

Tujuan
 Mendapatkan suatu konsep perancangan dan perencanaan suatu
Entertainment Centre yang dapat mewadahi kebutuhan masyarakat
Purwodadi dan sekitarnya akan suatu hiburan dan pertunjukkan.

6.2.

Sasaran
 Mendapat peruntukkan site yang tepat dan strategis serta tidak menyalahi
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tata guna lahan dari kawasan Purwodadi.
 Mewujudkan suatu bangunan Entertainment Centre yang nyaman dalam
artian bahwa program peruangan yang ada menciptakan sirkulasi yang
jelas, dan penzoningan yang teratur.
 Mewujudkan tatanan interior yang berkarakter sebagai sebuah tempat
hiburan dan rekreasi.
 Mendapat suatu tampilan exterior yang atraktif dan komersil sebagai suatu
Entertaiment Centre melalui karakter Arsitektur modern.

7.

BATASAN DAN LINGKUP PEMBAHASAN
7.1.

Batasan


Persoalan yang dibahas hanya akan meliputi perencanaan dan
perancangan fisik bangunan suatu Entertainment Centre sebagai wadah
kegiatan hiburan, rekreasi dan pertunjukkan Purwodadi.

7.2. Lingkup pembahasan


Penekanan hanya pada lingkup arsitektural yang mendasari faktor faktor perancangan lingkup fisik bangunan yang ditunjang dengan ilmu
terapan lain.



Penekanan rancangan diutamakan pada masalah kualitas yang
berusaha dicapai dalam design, terutama mengenai penataan interior,
bahan, furniture, dan juga materialnya.



Pembahasan penekanan aspek kenyamanan bagi pengunjung dalam
Entertainment Centre ini diusahakan dengan asumsi standart ruang.

8.

METODE PERENCANAAN DAN PERANCANGAN
Dalam penyusunan konsep perencanaan dan perancangan Entertainment Centre ini
dipakai beberapa tahapan metode dalam pengumpulan data sebagai berikut:
8.1.

Metode Pengumpulan Data
a. Metode Observasi
Mengamati dan meneliti langsung di lapangan yaitu di kawasan sektor
Purwodadi yang merupakan area pengembangan fasilitas komersial,
untuk mendapatkan data primer berupa kondisi site plan Purwodi
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b. Metode Wawancara
Data primer juga diperoleh melalui metode wawancara pada pihak
berwenang mengenai tata guna lahan site yang diambil, perkembangan
kota Purwodadi di masa yang akan datang, serta keberadaan fasilitas
rekreasi yang ada dan yang akan di bangun di Purwodadi.
c. Metode Studi Literatur
Mencari data sekunder berupa teori terkait dengan perencanaan dan
perancangan suatu Entertainment Centre, berupa standar fasilitas tempat
hiburan, standar ukuran dan persyaratan ruang.
d. Metode Studi Banding
Melakukan studi banding ke tempat-tempat hiburan dan rekreasi
seperti bioskop, cafe, restaurant, tempat bermain anak, dan beberapa
tempat hiburan yang lain di Purwodadi dan sekitar Purwodadi sebagai
bahan masukan dan pertimbangan, data yang didapat dalam studi
banding ini dapat disebut sebagai data tersier.
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