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BAB I 

PENDAHULUAN

1. Judul
Perencanaan dan Perancangan Computer Centre sebagai pusat 

perdagangan, promosi, informasi, jasa pelayanan dan hiburan di Kartasura 

dengan Desain Arsitektur High – Tech.

2. Pengertian Judul 

Computer  : Alat elektronik otomatis yang dapat 

menghitung atau mengolah data 

secara cermat menurut yang di 

instruksikan, dan memberikan hasil 

pengolahan, unit penyimpanan, seta 

pengontrolan. 1

Centre : Sama dengan pusat; pokok pangkal 

yang menjadi pumpunan (berbagai 

urusan, hal, dsb). 1

Perdagangan :  Perihal dagang; urusan dagang; 

perniagaan. 1

Promosi  : Perkenalan (dalam rangka 

memajukan usaha, dagang, dsb). 1

Informasi : Penerangan, keterangan, 

pemberitauhan kabar / berita. 1

Hiburan  : Sesuatu / perbuatan yang dapat 

menghibur hati. 1

Arsitektur High – Tech : Arsitektur yang mengembangkan 

arsitektur modern melalui 

kecanggihan teknologi dan 
1. Sumber : Tim Penyusun KBBI, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PT Balai Pustaka, Jakarta, 1988 
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menggunakan elemen-elemen 

structural sangat dominan dengan 

penggunaan material bangunan 

seperti kaca, beton, dan baja yang di 

ekspose, serta pemilihan warna-warna 

yang menunjukkan sesuatu arsitektur 

teknologi canggih. 2

Pengertian Keseluruhan Judul Adalah :

  Pengertian dari computer centre itu sendiri adalah sebuah tempat 

dimana tempat tersebut menjadi pusat untuk penjualan computer yang 

sangat lengkap dengan berbagai merk dan tempat inilah pembeli dapat 

membeli computer baik rakitan maupun yang paketan, yang dimungkinkan 

akan dapat memenuhi permintaan dari pembeli, dan selain menjual benda-

benda computer tempat tersebut juga dapat memenuhi permintaan dari 

pembeli yang berupa penjualan software dan juga pembeli dapat memesan 

software yang diinginkan, baik software original maupun yang 

nonoriginal. Dengan desain arsitektur high-tech, dimana wujud fisik 

bangunan dirancang sedemikian rupa, sehingga menghasilkan kesan 

kreatif yang dapat ditangkap oleh orang melalui panca indra.

3. Latar Belakang 
Perkembangan dunia teknologi saat ini semakin memudahkan 

manusia dalam menjalankan aktifitas dan peranannya dalam pembangunan 

sumber daya manusia. Computer, sebagai alat yang memiliki peran besar 

dalam membantu manusia dalam menguasai ilmu pengetahuan yang pesat 

dan meluas ke berbagai profesi dan menyebar ke seluruh pelosok dunia. 

Salah satu kecanggihan dari jaringan computer adalah media 

internet yang merupakan media paling efektif dalam mengakses arus 

informasi. Media internet ini merupakan media paling efektif dalam 

mengakses arus informasi. Media internet ini merupakan salah satu contoh  
2.Sumber : Http://www.geocities.com/sta5_ar53/IV.htm 
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jaringan internasional yang digunakan untuk berbagai interaksi. Selain 

internet akhir – akhir ini juga banyak bermunculan aplikasi – aplikasi 

computer yang menjurus pada hiburan, seperti misalnya : seni lukis 

computer, music techno, game computer, game online. Game ini tidak 

hanya ditujukan bagi anak –anak tetapi juga untuk orang dewasa yang 

biasanya dimanfaatkan untuk mengisi waktu luang. 

Kota Kartasura memiliki posisi yang cukup trategis yaitu sebagai 

sentral perdagangan dan industri. Keberadaan pusat pelayanan computer di 

kota ini dirasakan semakin berkembang dari tahun ke tahun. Hal ini dapat 

dilihat dengan semakin banyak bermunculan outlet – outlet kecil yang 

sederhana yang tersebar lokasinya baik di pusat kota, sekitar lembaga 

pendidikan, maupun daerah pinggiran. Sedangkan dalam mempromosikan 

produk – produk computer, biasanya mereka secara bersama – sama 

menyewa sebuah fasilitas umum, seperti : supermarket atau bahkan 

menyewa tempat – tempat tertentu lainnya. 

Dengan melihat berbagai potensi dan kebutuhannya dalam jasa 

pelayanan computer di Kartasura dan juga mengingat bahwa di Kartasura 

sendiri belum terdapat suatu wadah khusus yang mampu menampung 

berbagai kegiatan jasa pelayanan computer, baik dalam bidang 

perdagangan, promosi, informasi, maupun hiburan maka dirasakan perlu 

untuk mendirikan suatu computer centre, supaya nantinya bangunan 

tersebut ( computer centre ) diharapkan mampu menampung berbagai 

kebutuhan/aktivitas yang berhubungan dengan dunia computer, baik itu 

dalam bidang perdagangan promosi, informasi, jasa pelayanan maupun 

hiburan.

4. Tinjauan Tentang Pengertian Arsitektur High – Tech 
Arsitektur High-Tech 

Karya- karya arsitektur aliran ini mengambil bentuk- bentuk dari 

karya –karya arsitektur modern untuk diekstrimkan melalui kecanggihan 

teknologi yang berkembang masa itu. Penggunaan elemen-eleman 

structural sangat dominan dengan penggunaan material bangunan dari era 
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modern seperti kaca, beton , dan baja yang di ekspose, serta pemilihan 

warna- warna yang menunjaukkan suatu arsitektur teknologi canggih yang 

seolah-olah berkiblat ke arah arsitektur masa depan.3

Gambar 1. Tokyo International Forum

( Sumber : Rafael Vinoly, 2007 )

Kesan high tech pada bangunan ini terlihat pada bagian interiornya yang 

menggunakan rangka-rangka baja. Tuntutan bentang lebar yang bebas 

kolom menjadi dorongan utama pada proses perancangan bangunan ini, 

selain keinginan untuk mengekspose system strukturnya menjadi sebuah 

ornamen yang menimbukan kesan tersendiri pada banguanan ini. 

Arsitektur High-Tech merupakan suatu aliran arsitektur yang terpengaruh 

oleh kemajuan teknologi industry, dimana pada abad ke-20 ini teknologi 

semakin maju dan high-tech menjadi cirri khas abad ini. Bangunan-

bangunan high-tech banyak terdapat dibeberapa Negara maju dan sebagian 

cukup terkenal dan mengharumkan nama sang arsiteknya. 

3. Sumber : http://www.geocities.com/sta5_ar53/IV.htm 
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5. Permasalahan, Persoalan Dan Batasan Permasalahan 
5.1. Permasalahan 

Adapun permasalahan yang terjadi pada konsep perancangan dan 

perencanaan Computer Centre di Kartasura sebagai berikut :

Bagaimana rumusan konsep perancangan dan 

perencanaan Computer Centre di Kartasura yang 

mewadahi kegiatan jasa pelayanan Computer baik 

dibidang perdagangan, promosi, informasi, maupun 

hiburan.

Bagaimana rumusan konsep perencanaan dan 

perancangan Computer Centre di Kartasura yang 

menekankan pada desain Arsitektur High-Tech. 

Bagaimana penyelesaian masalah bangunan yang berada 

disekitar SITE. 

5.2. Persoalan

Adapun persoalan yang terjadi pada konsep perancangan dan 

perencanaan Computer Centre di Kartasura sebagai berikut : 

Merencanakan dan merancang Computer Centre yang 

dapat memenuhi kebutuhan fasilitas terhadap para 

pengunjung.

Merencanakan dan merancang Computer Centre yang 

menarik dan lengkap akan kebutuhan pembeli yang 

dapat memberikan pelayanan yang maksimal supaya 

dapat menarik para pembeli. 

Merencanakan dan merancang bangunan Computer 

Centre yang mempunyai bentuk high tech dapat 

menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. 

6. Tujuan Dan Sasaran 
6.1. Tujuan

Menyusun konsep perencanaan dan perancangan bangunan 

Computer Centre di Kartasura yang selaras dengan fungsinya sebagai 
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pusat / dapat mewadai segala kegiatan yang berhubungan dengan 

dunia computer yang meliputi bidang perdagangan, promosi, 

informasi, jasa pelayanan maupun hiburan. 

6.2. Sasaran

Menyusun konsep perencanaan dan perancangan Computer 

Centre di Kartasura dengan penekanan pada desain Arsitektur High-

Tech, yang meliputi : 

Konsep penampilan bangunan sebagai wujud penekanan. 

Konsep system struktur dan konstruksi yang mendukung 

bangunan.

7. Batas Dan Lingkup Pembahasan 
7.1. Batasan

Pembahasan ditekankan pada aspek penampilan bentuk 

bangunan yang kreatif ( High-Tech ) di Kartasura yang memiliki 

karakter bebas, tidak konvensional, dinamis, non formal. 

7.2. Lingkup Pembahasan 

Lingkup pembahasan diorientasikan pada masalah perencanaan 

dan perancangan Computer Centre di Kartasura dengan penekanan 

Arsitektur High – Tech. 

8. Metode Pengumpulan Data Dan Pembahasan
8.1. Pengumpulan Data 

Survey Lapangan

Melihat langsung ke lokasi, tempat bangunan yang direncanakan, 

mengumpulkan data – data seperti site, kondisi site, dsb.

Survey Institusional

Mencari data – data dari kantor pemerintahan, yang berkaitan 

dengan bangunan yang direncanakan.

Survey Literature
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Mencari sumber – sumber literature yang berhubungan dengan 

bangunan yang direncanakan.

Studi banding

Mencari data – data dengan melihat langsung pada bangunan – 

bangunan yang telah ada yang memiliki fungsi sama dengan 

bangunan yang direncanakan ( Computer Centre ).

8.2. Pembahasan

Mencari data, kemudian dilakukan penganalisaan untuk mendapatkan 

kesimpulan sebagai dasar dalam penyusunan konsep perencanaan dan 

perancangan Computer Centre di Kartasura. 

9. Sistematika Pembahasan 
BAB I : PENDAHULUAN 

Mengungkap tentang pengertian judul, latar 

belakang umum dan khusus, permasalahan dan 

persoalan, tujuan dan sasaran pembahasan, lingkup 

pembahasan, metode pembahasan serta sistematika. 

Mengurai tentang Computer Centre secara umum, 

dengan penekanan arsitektur High Tech.

BAB II : TINJAUAN TENTANG COMPUTER CENTRE

DAN ARSITEKTUR HIGH TECH 

Membahas mengenai Computer Centre di Kartasura 

yang direncanakan sebagai perdagangan, promosi, 

informasi, dan hiburan disertai Fungsi, Layout, 

bentuk dan pengelola. 

Membahas mengenai tinjauan beberapa teori yang 

berkaitan dengan penekanan bentuk Arsitektur High 

Tech disertai : 

Pengertian High Tech

Pemilihan gaya arsitek 

Material, fungsi, gaya dan bentuk. 
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BAB III : TINJAUAN KARTASURA SABAGAI LOKASI 

COMPUTER CENTRE 

Membahas mengenai proses penentuan konsep 

perencanaan dan perancangan Computer Centre di 

Kartasura

BAB IV : ANALISA PENDEKATAN DAN KONSEP 

PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Menyusun konsep perencanaan dan perancangan 

Computer Centre di Kartasura. 


