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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1. PENGERTIAN JUDUL 

• Computer 

Alat elektronik otomatis yang dapat menghitung atau mengolah data secara 

cermat menurut yang diinstruksikan dan memberi hasil pengolahan, biasanya 

terdiri atas unit pemasukan, pengeluaran, penyimpanan serta unit 

pengontrolan 1. 

• Center 

Pusat daya penarik, pusat bobot atau pusat berat 2. 

• Wadah 

Tempat terjadinya suatu peristiwa 3. 

• Pemasaran 

Penjualan atau distribusi suatu produk ke konsumen 4. 

• Pendidikan 

Suatu usaha untuk membawa seseorang yang belum dewasa ke tingkat 

kedewasaan dalam arti sadar mampu memikul tanggung jawab atas segala 

perbuatannya 5. 

• Promosi  

Pengenalan suatu produk yang baru 6. 

 

  
1 Tim Penyusun KBBI, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 1988. 
2 Meriwn Wester, Webster Trird New International Dictionary, 1983. 
3 Anton Muliono, 1988. 
4 Tim Penyusun KBBI, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 1988. 
5 Tim Penyusun KBBI, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 1988. 
6 Tim Penyusun KBBI, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 1988. 
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• Informasi 

Penerangan, keterangan atau pemberitahuan 7. 

• Rekreasi 

Hal-hal yang berhubungan dengan kesenangan, kesukaan atau hal melepas 

lelah dan jenuh 8. 

• Jasa pelayanan 

Suatu usaha berupa pemberian pelayanan yang baik, penyediaan fasilitas 

maupun penyediaan keahlian dalam bidang tertentu 9. 

Pengertian Judul secara keseluruhan adalah: 

 Maka Solo Computer Center merupakan suatu pusat komputer di Surakarta 

yang mewadahi dan menyediakan fasilitas untuk kegiatan pemasaran, pendidikan, 

promosi, informasi, rekreasi dan jasa pelayanan computer. 

 

2. LATAR BELAKANG 

2.1 Umum 

Peningkatan sumber daya manusia merupakan kebutuhan mendasar yang 

harus diupayakan. Era globalisasi dimana persaingan diberbagai bidang semakin 

kompetitif memerlukan kecanggihan teknologi dan sumber daya manusia yang 

dapat bersaing adalah melalui pendidikan, termasuk didalamnya pendidikan 

komputer.  

Salah satu kecanggihan dari jaringan komputer adalah media internet yang 

merupakan media paling efektif dalam mengakses arus informasi. Media internet 

ini merupakan salah satu contoh jaringan internasional yang digunakan untuk 

berbagai interaksi, misalnya : e-commerence, provider dll. Selain internet akhir-

akhir juga banyak bermunculan aplikasi-aplikasi komputer yang menjurus pada 

hiburan seperti misalnya seni lukis komputer, musik tecno, game komputer dll.  

 
7, 8, 9  Tim Penyusun KBBI, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 1988. 
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Berdasarkan kebijakan Pemerintah Dati I Propinsi Jawa Tengah, kota 

Surakarta telah ditetapkan sebagai pusat pengembangan Jawa Tengah bagian 

timur dan selatan (Pusat Pengembangan Wilayah IV). Demikian pula dengan 

dicanangkannya Bandara Adi Sumarmo sebagai pintu gerbang Jawa Tengah akan 

memberikan pengaruh pada kegiatan investasi pembangunan di Surakarta dan 

daerah sekitarnya yaitu sebagai kota budaya, pariwisata, pendidikan, perdagangan 

dan juga merupakan pusat jasa dan pelayanan sosial. 

Kota Surakarta sebagai salah satu kota perdagangan di Jawa Tengah juga 

banyak memiliki lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal. Selain 

pendidikan tingkat SD, SLTP dan SMU/K, perguruan tinggi di surakarta juga 

banyak. Keberadaan penyedia jasa dan perdagangan komputer pun semakin 

berkembang. Hal ini dapat dilihat pada lingkungan sekitar lembaga-lembaga 

pendidikan yang ada baik pendidikan tingkat menengah umum maupun perguruan 

tinggi, banyak terdapat persewaan-persewaan komputer dan took-toko komputer 

yang selalu dipenuhi pelajar dan mahasiswa. 

Kursus-kursus komputer pun semakin marak dan berkembang dengan 

cepat baik kursus komputer umum maupun kursus komputer untuk bidang-bidang 

tertentu seperti grafis, akuntansi dan sebagainya. Nasib lembaga pendidikan 

komputer ini perlu suatu peningkatan kualitas yang lebih bai, tentunya dengan di 

dukung oleh keberadaan sarana dan prasarana pengembangan dalam bidang ini. 

Antara lain dengan diadakannya fasilitas yang memadai dan didukung oleh 

keberadaan penyedia peralatan komputer itu sendiri. 

Di sisi lain bisnis komputer juga semakin berkembang pula seiring dengan 

perkembangan penggunaan komputer di kalangan masyarakat. Mereka berbisnis 

dalam wadah yang relatif sederhana berupa outlet-outlet/toko komputer 
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2.2 Khusus 

Kota Surakarta memiliki posisi yang cukup strategis yaitu sebagai sentra 

perdagangan dan industri. Keberadaan pelayanan komputer 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 Universitas, sekitar lembaga pendidikan, maupun di daerah 

pinggiran.  

Dengan melihat berbagai potensi dan kebutuhannya dalam jasa pelayanan 

komputer di surakarta dan juga mengingat bahwa di surakarta sendiri belum 

terdapat suatu wadah khusus yang mampu menampung berbagai kegiatan jasa 

pelayanan komputer maka dirasakan perlu untuk mendirikan suatu komputer 

center, supaya nantinya bangunan tersebut diharapkan mampu menampung 

berbagai kebutuhan atau aktifitas yang berhubungan dengan dunia komputer, baik 

itu dalam bidang pemasaran, pendidikan, promosi, informasi, rekreasi dan jasa 

pelayanan komputer. 

Kondisi Pewadahan Kegiatan Komputer di Surakarta 

Adapun kondisi bangunan yang berkaitan dengan kegiatan dunia 

komputer  terutama perdagangan, pertokoan serta outlet-outlet yang masih 

tersebar di berbagai lokasi di wilayah surakarta dirasakan masih kurang menarik 

dipandang dari sisi komersial serta belum mampu menampilkan ekspresi dari 

karaktar kegiatan yang diwadahinya, hal ini sangat disayangkan, karena sejumlah 

pihak yang bergerak di bidang ini hanya masih memikirkan keuntungan dari 

lokasi tempat usaha, sedangkan masalah penampilan masih diabaikan dan belum 

adanya satu pusat komputer yang mewadahi berbagai fasilitas yang berhubungan 

dengan komputer sebagai wadah pemasaran, pendidikan, promosi, informasi, 

hiburan atau rekreasi dan jasa pelayanan komputer. 
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Penyebaran di Berbagai Titik Lokasi Kegiatan Komputer di Surakarta                                 
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Gambar I.1 Beberapa Titik Lokasi Penyebaran Kegiatan Komputer di Surakarta 
Sumber : Rekonstruksi Penulis, 2007  

 Keterangan : 

1. Perwadahan Kegiatan Komputer di Jl. Perintis kemerdekaan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar I.2 Contoh Bangunan Perkomputeran di Jl. Perintis  Kemerdekaan 
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2007 
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2. Perwadahan Kegiatan Komputer di Jl. Ir. Sutami 

                           
 

 

             
Gambar I.3 Contoh Bangunan Perkomputeran di Jl. Ir. Sutami 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2007 

 

 

 

3. Perwadahan Kegiatan Komputer di Jl.  A.Yani. 
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Gambar I.4 Contoh Bangunan Perkomputeran di Jl. Ahmad Yani 
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2007 

 

 

4. Perwadahan Kegiatan Kmputer di Jl. A.Yani 

          
Gambar I.5 Contoh Bangunan Perkomputeran di Jl. Ahmad Yani 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2007 

 
 

5. Perwadahan Kegiatan Komputer di Jl. Garuda Mas  
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Gambar I.6 Contoh Bangunan Perkomputeran di Jl. Garuda Mas 
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2007 

                                             

6. Perwadahan Kegiatan Komputer di Jl.  KH. Samanhudi. 

          
Gambar I.7 Contoh Bangunan Perkomputeran di Jl. KH. Samanhudi 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2007 

                   

7. Perwadahan Kegiatan Komputer di Jl. Veteran. 

        

 

 

 

 

 

Gambar I.8 Contoh Bangunan Perkomputeran di Jl. Veteran 
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2007 
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3. PERMASALAHAN DAN PERSOALAN 

1. Permasalahan    

a. Bagaimana menyatukan kegiatan komputer yang masih tersebar di 

berbagai wilayah dan menjadikan satu wadah yang dapat menampung 

seluruh kegiatan komputer. 

b. Bagaimana menciptakan pengungkapan citra bangunan yang mampu 

mengekspresikan karakteristik dunia komputer. 

2. Persoalan 

a. Mewujudkan kegiatan komputer yang meliputi pemasaran, pendidikan, 

promosi, informasi, rekreasi dan jasa pelayanan komputer dalam satu 

wadah pada Computer Center. 

b. Merancang  Solo Computer Center dengan mengungkapkan citra 

bangunan yang mampu mengekspresikan karakteristik dunia komputer 

dan para pelaku di dalamnya. 

 

4. TUJUAN DAN SASARAN 

1. Tujuan 

Menyusun konsep perencanaan dan Perancangan bangunan Solo 

Computer Center yang selaras dengan fungsinya sebagai pusat komputer yang 

dapat mewadahi segala kegiatan yang berhubungan dengan dunia komputer yang 

meliputi bidang pemasaran, pendidikan, promosi, informasi, rekreasi dan jasa 

pelayanan komputer.  

2. Sasaran 

Menyusun konsep perencanaan dan perancangan Solo Computer Center 

yang dapat menampilkan bentuk bangunan dinamis dan atraktif serta mampu 

mengekspresikan karakter sesuai dengan fungsinya sebagai pusat komputer. 
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5. BATASAN DAN LINGKUP PEMBAHASAN 

1. Batasan 

Pembahasan ditekankan pada fungsi dari bangunan sebagai pusat 

komputer yang dapat menampung seluruh kegiatan dunia komputer yang meliputi 

kegiatan pemasaran, pendidikan, rekreasi, informasi dan jasa pelayanan 

komputer. 

2.   Lingkup Pembahasan 

Lingkup pembahasan diutamakan pada permasalahan disiplin ilmu 

arsitektur untuk mendapatkan suatu pola kegiatan yang mendukung pola fisiknya. 

 

6. METODE PEMBAHASAN 

1. Pengumpulan Data  

a. Observasi 

   Tahap Pengumpulan Data 

• Literatur yang mendukung pokok persoalan dan permasalahan serta 

upaya penyelesaian. Merupakan data penelitian yang diperoleh melalui 

media buku-buku, intermet dan lain-lain yang berkaitan dengan 

permasalahan. 

• Mencari dan mendapatkan keterangan dari pihak-pihak terkai atau 

berhubungan dengan obyek penukisan kemudian merekamnya dalam 

bentuk penukisan dan gambar-gambar. 

b. Wawancara 

Yaitu dengan mengadakan wawancara atau Tanya jawab dengan pihak-

pihak atau instansi yang terkait. 

c. Dokumentasi  

Pengumpulan data dengan survey lapangan. 
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2. Analisis 

Merupakan penguraian terhadap permasalahan berdasarkan data-data yang 

terkumpul, analisis ini berdasarkan pada landasan teori yang relevan dengan 

permasalahan. 

3. Sintesis 

Merupakan tahap penyusunan hasil analisis dalam bentuk kerangka yang 

terarah dan terpadu berupa deskripsi konsep perancangan sebagai pemecahan 

masalah. 

 

7. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Bab I Pendahuluan  

Membahas mengenai pengertian judul, latar belakang, permasalahan  

tujuan dan sasaran, batasan dan lingkup pembahasan, metode 

pengumpulan data dan sistematika pembahasan. 

Bab II       Tinjauan Teori   

Mengemukakan tinjauan mengenai dunia komputer secara 

keseluruhan. 

Bab III Tinjauan Umum Kota Surakarta dan Potensi Solo Komputer  

Center di Surakarta    

 Secara umum meliputi profil kota Surakarta 

 Secara khusus meliputi potensi kota Surakarta sebagai lokasi Solo 

Computer Center.  

Bab IV Analisis dan Konsep Perencanaan dan Perancangan 
Berisi pendekatan konsep dasar perencanaan dan perancangan yang 

merupakan acuan untuk di gunakan dalam merencanakan konsep 

perencanaan sekaligus konsep dasar perencanaan dan perancangan 

yang merupakan tranformasi sebagai hasil pemecahan permasalahan 

ke dalam desain, sekaligus menjadi kesimpulan akhir dari penulisan 

secara keseluruhan 

 11


	HALAMAN DEPAN DAN LAIN-LAIN.pdf
	BAMBANG WIJANARKO
	D. 300 030 047


	BAB I.pdf
	BABII.pdf
	BAB III.pdf
	bab 4 baru.pdf
	DAFTAR PUSTAKA.pdf



