perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

DESAIN INTERIOR
SOLO TECHNO CENTER
DI SURAKARTA
(Dengan Pendekatan Konsep Modern)

TUGAS AKHIR
Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Melengkapi Gelar Sarjana Seni Jurusan Desain Interior
Fakultas Sastra Dan Seni Rupa
Universitas Sebelas Maret

Disusun oleh
ARFAN MAWARDI
C0804005

JURUSAN DESAIN INTERIOR
FAKULTAS SASTRA DAN SENI RUPA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2010
commit to user

i

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

DESAIN INTERIOR
SOLO TECHNO CENTER
DI SURAKARTA
(Dengan Pendekatan Konsep Modern)

Disusun oleh
ARFAN MAWARDI
C0804005

Telah Disetujui Oleh Pembimbing Untuk di Uji
di Hadapan Dewan Penguji
Pada tanggal 3 Agustus 2010
Disetujui oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Iik Endang Siti W, SSn, M. Ds

Drs. Ken Sunarko, M. Si
NIP.19511128 198303 1001

NIP. 197727 2002112 2002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Desain Interior

Drs. Rahmanu Widayat, M.Sn
commit to user
NIP. 19621221 199201 1 001
ii

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PENGESAHAN

Telah disahkan dan dipertanggungjawabkan pada sidang Tugas Akhir
Jurusan Desain Interior Fakultas Sastra dan Seni Rupa
Universitas Sebelas Maret Surakarta
Pada Hari Selasa, Tanggal 3 Agustus 2010

Penguji
Jabatan

Nama

Ttd.

1. Ketua Sidang

Anung B Studyanto SSn, MT
NIP. 19710816 200501 1 001

2. Sekretaris

Lu’lu’ Purwaningrum, SSn, MT
NIP. 19770612 20012 2 003

3. Penguji I

Drs. Ken Sunarko, M.Si
NIP. 19621128199303 1 001

4. Penguji II

Iik endang Wahyuningsih,SSn,M.Ds
NIP. 19770612 20012 2 002

Mengetahui :
Dekan

Ketua Jurusan

Fakultas Sastra dan Seni rupa

Desain interior

Drs. Soedarno, M.A
NIP. 19530314 198506 1 001

Drs. Rahmanu Widayat, M.Sn
NIP. 19621221 199201 1 001
commit to user

iii

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PERNYATAAN

Nama

: Arfan Mawardi

NIM

: C 0804005

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Tugas Akhir berjudul “Desain
Interior Solo Techno Center Di Surakarta dengan pendekatan konsep
modern” adalah betul-betul karya sendiri, bukan plagiat dan dibuatkan orang lain.
Hal-hal yang bukan dalam Laporan Tugas Akhir ini diberi tanda citasi (kutipan)
dan ditunjukkan dalam Daftar Pustaka.
Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia
menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar Sarjana.

Surakarta, Januari2011
Yang membuat pernyataan

Arfan Mawardi
NIM. C0804005

commit to user

iv

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

MOTTO

“Sukses adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir”

commit to user

v

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PERSEMBAHAN

Karya
Tugas
Akhir
ini
penulis
persembahkan sebagai tanda syukur dan
terima kasih kepada :
1.Allah
SWT,
kepada-Mu
hamba
bersimpuh bersyukur atas anugerah rasa
cinta yang mendamaikan.yang membuat
hidup ini dengan segala suka dan
dukanya terasa indah.
2.Bapak dan Ibu,yang selalu meneguhkan
penulis dengan doa-doa dan perjuangan
yang tidak pernah berhenti untuk penulis.
3.Pembimbing Tugas Akhir Penulis dan
seluruh Dosen Jurusan Desain Interior
UNS yang telah mengajarkan banyak hal
yang sangat berharga bagi Penulis
4.MB UNS sang juara sejati.
5.Untuk Benna litta, sahabat, dan saudaraku

commit to user

vi

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR

Assalamuallaikum Wr. Wb.
Alhamdulillah,puji syukur dan sujud kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat serta hidayahnya yang tiada terhingga kepada seluruh alam
semesta.Berkat ridho dan ijin-Nya lah, penulis dapat menyelesaikan Laporan
Tugas Akhir dengan judul “DESAIN INTERIOR SOLO TECHNO CENTER DI
SURAKARTA “dapat terselesaikan dengan baik dan lancar, Sebagai syarat untuk
mendapatkan gelar sarjana seni di Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Dalam meyelesaikan Tugas Akhir ini tidak sedikit hambatan yang dihadapi
oleh penulis,Penulis dapat menyelesaikan dengan baik berkat bantuan dan
pengarahan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini penulis
tidak lupa untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada:
1.Drs. Sudarno, MA. Selaku Dekan Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas
Sebelas Maret Surakarta
2.Drs. Rahmanu Widayat, M.Sn. Selaku Ketua Jurusan Desain Interior Fakultas
Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3.Ibu Iik Endang Siti W S.Sn, M.Ds. Selaku Ketua Koordinator Tugas Akhir dan
Dosen Pembimbing Akademik yang selalu sabar dan memberikan banyak
pelajaran hidup kepada penulis.
4.Drs. Ken Sunarko, M.Si Selaku Dosen Pembimbing I Tugas Akhir, dengan
kesabaran dan waktunya yang sangat berarti serta ilmu yang telah diajarkan untuk
penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan Tugas Akhir.
5.Ibu Iik endang Wahyuningsih,SSn,M.Ds selaku Dosen Pembimbing II Tugas
Akhir, dengan tulus serta kesabarannya dalam membimbing,memberi petunjuk
dan memberi banyak motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir.
6.Bapak dan ibunda tercinta serta kakak-kakakku, bennazir kumaralalita yang
selalu memahami dan meneguhkan penulis,curahan kasih sayang yang tak
terhingga dan senyuman bahagia kepada penulis.
commit to user

vii

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

7.Teman-teman Desain Interior angkatan 2003,2004,2005, dan 2007 yang telah
banyak membantu dan menemani penulis.
8.Civitas Akademika dan seluruh staff Jurusan Desain Interior Universitas Sebelas
Maret.
9.Keluarga Sidik Anom yang sudah sangat membantu dalam proses pengeplotan,
thanks bro..Fadiptya Sandya Nugraha, Khihmawati Lyna F , Harnoto Tri Nurhadi
,Dinda Agustina yang telah mensuport terselesainya tugas akhir ini, you’re the
best team! Keluarga MB UNS , Nyoman, Tata, Gandi, Rojag, Dito , Gema, Susi,
Rika,Yuyun, Galuh ,Ani, Astrid, Ari, Bagus, Tabah, Mas opi, Agung, Semua
pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu
menyelesaikan Tugas Akhir ini. MBUNS sang Juara sejati!, terry saudara di jogja,
yang selalu mengingatkanku akan arti semangat.
Tiada sesuatu apapun yang dapat penulis persembahkan selain do’a
semoga Allah SWT memberi imbalan sesuai dengan jasa dan keikhlasan
amalnya, Amin.
Penulis menyadari Tugas akhir ini masih jauh dari sempurna, maka
penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang dapat membantu sehingga
dapat menyempurnakan penyusunan Tugas Akhir ini dari pembaca.
Wassalamu’alaikum. Wr. Wb
Surakarta, Januari 2011
Penulis

ArfanMawardi
NIM. C 0804005

commit to user

viii

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

ABSTRAKSI
Arfan Mawardi. C0804005. 20101. Desain Interior Solo Techno Center Di
Surakarta Dengan Pendekatan Konsep Modern. Tugas Akhir. Jurusan Desain
Interior Fakultas Sastra Dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Teknologi dan perkembangannya merupakan sebuah bagian penting yang
tak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Dalam dunia usaha dan industri,
sebagai salah satu sektor yang dapat meningkatkan taraf hidup manusia tidak
terlepas dari faktor teknologi sebagai unsur pendukungnya. Teknologi dan
perkembangannya akan sangat berpengaruh pada sebuah industri, keberadaan
teknologi akan dapat mempermudah sekaligus mempercepat suatu proses
produksi dan industri. Akan tetapi teknologi atau mesin tetaplah mesin yang tidak
akan bekerja tanpa campur tangan manusia, dengan kata lain teknologi yang
semakin maju tidak akan ada gunanya tanpa manusia yang menggunakan. Oleh
karena itu, teknologi membantu dan memperlancar proses industri dan manusia
sebagai tenaga kerja merupakan kebutuhan pokok pada sebuah proses industri,
jadi kebutuhan tenaga kerja yang mengerti teknologi sudah merupakan kebutuhan
yang mutlak dan tak bisa ditawar lagi.
Permasalahan pokok yang dibahas dalam perancangan ini adalah : (1) Bagaimana
merencanakan dan merancang Interior Solo Techno center sesuai kebutuhan
pengunjung atau pengguna fasilitas ?
(2) Bagaimana menciptakan fasilitas dan suasana nyaman pada Solo Techno
center sesuai dengan tema dan konsep perancangan ? (3) Bagaimana merancang
Solo Techno center sesuai dengan teknologi yang berkembang saat ini ?
Tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut: (1) Merancang Interior sistem
khususnya dari segi pencahayaan, didukung oleh sistem akustik dan sistem
penghawaan yang baik pada semua ruangan. Pengaturan sirkulasi pengunjung
baik pada fasilitas utama maupun fasilitas pendukung seperti ruang ibadah,
lavatory, kitchen set. (2) Merancang Interior Solo Techno center dengan
menerapkan tema sebagai pemecahan masalah interior bagi layout sirkulasi,
interior system dan elemen estetis.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1. Wawancara, 2. Observasi,
3. Populasi yang sangat membantu dalam penyelesaian desain ini Dari analisis di
atas dapat ditarik kesimpulan dalam berbagai hal, yaitu: 1. Dalam suatu desain
interior perlu menciptakan ruang publick space yang nyaman, 2. Desain yang
dibuat hendaknya mampu menampung seluruh aktivitas yang terjadi di dalamnya.
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ABSTRAK
2011. Tugas Akhir. Jurusan Desain Interior Fakultas Sastra Dan Seni
Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Teknologi dan perkembangannya merupakan sebuah bagian penting
yang tak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Dalam dunia usaha
dan industri, sebagai salah satu sektor yang dapat meningkatkan taraf
hidup manusia tidak terlepas dari faktor teknologi sebagai unsur
pendukungnya. Teknologi dan perkembangannya akan sangat
berpengaruh pada sebuah industri, keberadaan teknologi akan dapat
mempermudah sekaligus mempercepat suatu proses produksi dan
industri. Akan tetapi teknologi atau mesin tetaplah mesin yang tidak
akan bekerja tanpa campur tangan manusia, dengan kata lain teknologi
yang semakin maju tidak akan ada gunanya tanpa manusia yang
menggunakan. Oleh karena itu, teknologi membantu dan memperlancar
proses industri dan manusia sebagai tenaga kerja merupakan kebutuhan
pokok pada sebuah proses industri, jadi kebutuhan tenaga kerja yang
mengerti teknologi sudah merupakan kebutuhan yang mutlak dan tak
bisa ditawar lagi.
Permasalahan pokok yang dibahas dalam perancangan ini adalah : (1)
Bagaimana merencanakan dan merancang Interior Solo Techno center
sesuai kebutuhan pengunjung atau pengguna fasilitas ?
(2) Bagaimana menciptakan fasilitas dan suasana nyaman pada Solo
Techno center sesuai dengan tema dan konsep perancangan ? (3)
1

Mahasiswa, Jurusan Desain Interior dengan NIM C0804005
Dosen Pembimbing I
3
Dosen Pembimbing II
2

Bagaimana merancang Solo Techno center sesuai dengan teknologi
yang berkembang saat ini ?
Tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut: (1) Merancang Interior
sistem khususnya dari segi pencahayaan, didukung oleh sistem akustik
dan sistem penghawaan yang baik pada semua ruangan. Pengaturan
sirkulasi pengunjung baik pada fasilitas utama maupun fasilitas
pendukung seperti ruang ibadah, lavatory, kitchen set. (2) Merancang
Interior Solo Techno center dengan menerapkan tema sebagai
pemecahan masalah interior bagi layout sirkulasi, interior system dan
elemen estetis.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1. Wawancara, 2.
Observasi, 3. Populasi yang sangat membantu dalam penyelesaian
desain ini Dari analisis di atas dapat ditarik kesimpulan dalam berbagai
hal, yaitu: 1. Dalam suatu desain interior perlu menciptakan ruang
publick space yang nyaman, 2. Desain yang dibuat hendaknya mampu
menampung seluruh aktivitas yang terjadi di dalamnya.
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BAB I
PENDAHULUAN
A.LATAR BELAKANG
Teknologi dan perkembangannya merupakan sebuah bagian penting yang tak
terpisahkan dalam kehidupan manusia. Dalam dunia usaha dan industri, sebagai salah satu
sektor yang dapat meningkatkan taraf hidup manusia tidak terlepas dari faktor teknologi
sebagai unsur pendukungnya. Teknologi dan perkembangannya akan sangat berpengaruh
pada sebuah industri, keberadaan teknologi akan dapat mempermudah sekaligus mempercepat
suatu proses produksi dan industri. Akan tetapi teknologi atau mesin tetaplah mesin yang
tidak akan bekerja tanpa campur tangan manusia, dengan kata lain teknologi yang semakin
maju tidak akan ada gunanya tanpa manusia yang menggunakan. Oleh karena itu, teknologi
membantu dan memperlancar proses industri dan manusia sebagai tenaga kerja merupakan
kebutuhan pokok pada sebuah proses industri, jadi kebutuhan tenaga kerja yang mengerti
teknologi sudah merupakan kebutuhan yang mutlak dan tak bisa ditawar lagi.
Tuntutan akan sumber daya manusia yang berkualitas dengan sumber daya yang
terdidik, terlatih dan terampil pun menjadi sebuah modal utama untuk mengembangkan
sebuah temuan teknologi maupun menjalankan sebuah teknologi sebagai sarana pendukung
manusia dalam sebuah industry. Jadi sumber daya manusia harus sejalan perkembangannya
dalam sebuah tuntutan kemajuan teknologi. Maka perlu adanya sebuah wadah untuk
mengembangkan sumber daya manusia dan teknologi itu sendiri.
Sedangkan visi misi kota Surakarta, “meningkatkan kualitas sumber daya manusia
yang memiliki kemampuan dalam penguasaan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan
teknologi dan seni guna mewujudkan inovasi integritas masyarakat madani yang berlandaskan
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Mengembangkan seluruh kekuatan ekonomi daerah sebagai pemacu tumbuh dan
berkembangnya ekonomi rakyat yang berdaya saing tinggi serta menggunakan potensi dan
teknologi terapan yang akrab lingkungan”.
Dari penggalan misi kota Surakarta di atas, maka dapat disimpulkan peningkatan
sumber daya manusia adalah sesuatu yang sangat diutamakan dan menjadi target penting
sebagai aset paling berharga dalam sebuah kota khususnya kota Surakarta, dan juga sebagai
motor penggerak kemajuan kota Surakarta. Kebutuhan kota Surakarta untuk fasilitas yang
mampu mengakomodir misi tersebut, dalam hal ini berupa Solo Techno Center. Solo Techno
Center bertujuan mengembangkan dan menyediakan fasilitas-fasilitas yang lengkap dalam
pengembangan industri dan bisnis bagi sebuah kota dan ini sudah terbukti yaitu Sillicon
Valley sebagai salah satu Techno Center pertama di Amerika mampu meningkatkan angka
perekonomian kota.
Maka dari itu yang melatar belakangi saya mengambil judul “ Solo Techno Center
adalah karena Techno Center di Surakarta merupakan suatu hal yang baru dan belum banyak
dikenal masyarakat awam, bahkan masih dalam proses pembangunan dan pengembangan.
Tentunya banyak kebutuhan ruang yang diperlukan sebagai fasilitas Techno Center ini. Dan
oleh karena itu penulis merasa perlu membuat sebuah Perancangan Solo Techno Center yang
dapat memenuhi kebutuhan ruang penggunanya dalam sudut pandang disiplin ilmu desain
interior.

B.BATASAN MASALAH
Karena pada dasarnya “ Solo Techno Center” bertujuan untuk pengembangan sumber
commityang
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dalam menciptakan tenaga kerja- tenaga kerja terampil dan siap pakai berbasis teknologi yang
digunakan adalah teknologi yang berkaitan dengan dunia industri. Maka diperlukan adanya
suatu tempat untuk mewadahinya, konsep interior didalamnya yang mampu menarik para
calon siswa atau pengunjung dengan memperhatikan nilai-nilai fungsi dan estetika. “Solo
Techno Center” memiliki skala pengunjung tingkat lokal maupun internasional untuk segala
kalangan. Adapun batasan-batasan pada Desain Interior “Solo Techno Center” adalah :
1.Keluasan bangunan kurang lebih 2000 m².
2.Penggarapan Tugas Akhir hanya di bidang public space dari keseluruhan bidang Techno

Centeryaitu bidang pendidikan, pemerintahan, dan public space.
3.Pengunjung dari segala kalangan baik lokal maupun internasional.
4.Fasilitas utamanya adalah ruang seperti, resepsionis, ruang tunggu, ruang eksibisi dan
display, office (tidak dikerjakan), R. seminar, R. komputer, perpustakaan, kafetaria.

C.RUMUSAN MASALAH
1.Bagaimana merencanakan dan merancang Interior Solo Techno Center sesuai kebutuhan
pengunjung atau pengguna fasilitas STP?
2.Bagaimana menciptakan fasilitas dan suasana nyaman pada Solo Techno Center sesuai
dengan tema dan konsep perancangan ?
3.Bagaimana merancang Solo Techno Center sesuai dengan teknologi yang berkembang
saat ini ?
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D.TUJUAN dan SASARAN
1.Tujuan
a.Merancang Interior sistem khususnya dari segi pencahayaan, didukung oleh sistem
akustik dan sistem penghawaan yang baik pada semua ruangan. Pengaturan sirkulasi
pengunjung baik pada fasilitas utama maupun fasilitas pendukung seperti ruang ibadah,
lavatory, kitchen set.
b.Merancang Interior Solo Techno Center dengan menerapkan tema sebagai pemecahan
masalah interior bagi layout sirkulasi, interior system dan elemen estetis.

2. Sasaran
a.Sasaran Pengunjung
1)Instansi Pemerintah, investor
2)Dunia pendidikan ( dosen, mahasiswa, dll)
3)Masyarakat umum
b.Sasaran Desain
1)Merancang interior dengan mempertimbangkan kebutuhan dan aktivitas secara

fungsional pada Solo Techno Center.
2)Merancang interior dengan mempertimbangkan faktor kesehatan, keamanan dan

kenyamanan serta nilai etestik sebagai ciri khas utama pada Solo Techno Center.

E.MANFAAT
1.Bagi Penulis/Desainer
a.Dapat mengembangkan ide dan gagasan untuk merencanakan dan merancang

suatu interior yang disesuaikan dengan kebutuhan dan fungsi dari ruang-ruang
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b.Dapat berusaha untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di dalam proyek

perencanaan dan perancangan interior Solo Techno Center dengan menerapkan
ide-ide dan gagasan-gagasan yang ada.

2.Bagi Dunia Akademik
a.Menambah refrensi Jurusan Desain Interior Fakultas Sastra dan Seni Rupa
Universitas Sebelas Maret.
b.Menambah salah satu bentuk perkembangan interior baru di dalam dunia
teknologi dan informasi.

F.METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang tujuannya adalah menemukan,
mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara
metodologis dengan menggunakan metode-metode yang bersifat ilmiah.
Metodologi adalah suatu cara atau jalan untuk memecahkan masalah yang ada pada
masa

sekarang

dengan

cara

mengumpulkan,

menyusun,

mengklarifikasi

serta

menginterpretasikan data-data.
Maka, pengertian metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk
memecahkan suatu masalah yang ada dengan cara mengumpulkan, menyusun serta
menginterpretasikan data guna menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu
pengetahuan. Metode penelitian sangat menentukan dalam sebuah penelitian ilmiah karena
mutu dan validitas dari hasil penelitian ilmiah sangat ditentukan oleh pemilihan metode secara
tepat.
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Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
1.Metode pengumpulan data
a.Observasi
Teknik pengumpulan data dengan turun langsung ke lapangan. Jenis
observasi yang digunakan adalah observasi berperan aktif, yaitu peneliti tidak
bersikap pasif sebagai pengamat, tetapi memainkan berbagai peran yang
dimungkinkan dalam suatu situasi yang berkaitan dengan observasinya dengan
mempertimbangkan akses yang bisa diperolehnya dan bisa dimanfaatkan bagi
pengumpulan data. Peneliti bahkan bisa berperan tidak hanya dalam bentuk
berdialog atau bercakap-cakap yang mengarah pada pendalaman dan kelengkapan
datanya, tetapi juga bisa mengarahkan peristiwa-peristiwa yang sedang dipelajari
demi kemantapan datanya.
b.Studi literature
Mencari informasi yang berkaitan dengan Techno Center.
c.Interview
Melakukan wawancara dengan pihak terkait.
Data adalah suatu fakta atau keterangan dan obyek yang diteliti. Data yang
diperlukan merupakan data yang relevan dan menunjang untuk perencanaan dan
perancangan, adapun jenis data yaitu :
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•Data Primer
Sejumlah keterangan yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian,
melalui pihak-pihak yang terkait secara langsung.
•Data Sekunder
Sejumlah data yang secara tidak langsung diperoleh dari lapangan penelitian,
tetapi diperoleh melalui studi pustaka, majalah, internet.
2.Populasi
Teknik cuplikan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat purposive
sampling, karena sama sekali tidak membuat generalisasi hasil. Dalam hal ini, penulis
memilih informan yang dianggap mengetahui masalahnya secara mendalam. Dalam
hal ini penulis dapat mengambil keputusan sendiri saat memiliki pemikiran tentang
apa yang sedang diteliti, dengan siapa dan kapan melakukan observasi, serta apa yang
akan direview. (HB. Sutopo, 2002).
3.Metode pembahasan
Metode yang digunakan dalam pembahasan masalah adalah metode pembahasan
analisa interaktif, dimana ada 3 tahap pokok yang digunakan oleh peneliti, yaitu :
a.Data reduction

Yaitu proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi data.
b.Data display

Merupakan suatu penyusunan informasi sebelum menyusun sebuah kesimpulan
dari penelitian yang dilakukan.
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7

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

c.Concluting Drawing
Dari awal penelitian data penelitian sudah harus memulai melakukan pencatatan
peraturan, pola-pola pertanyaan, arahan sebab-akibat dan proporsi-proporsi.
(Sutopo HB, 1988, 23-24)

G.SISTEMATIKA PEMBAHASAN
1.

Pendahuluan
Terdiri atas latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan
dan sasaran, manfaat, metodologi penelitian, sistematika pembahasan dan skema pola
pikir.
2.Kajian Teori
Uraian tentang landasan teori yang dijadikan untuk mencapai tujuan
perancangan.

3.Studi Lapangan
Merupakan uraian tentang data-data hasil survey lapangan yang berhubungan
dengan proyek interior yang akan dikerjakan.
4.Analisa Desain
Merupakan uraian tentang ide atau gagasan yang akan melatar belakangi
terciptanya karya desain interior.
5.Penutup
Terdiri dari kesimpulan dan saran.
commit to user
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H.Skema Pola Pikir

Solo Techno
Center
Studi
Literatur

Rumusan

Studi
Lapangan

Masalah
Data Informasi Proyek
Interior System

Human Faktor
Aspek Ekonomi

Konsep Desain

Aspek Lingkungan

Hi Tech
Norma Desain

Sketsa Desain
Aspek Budaya
Aspek Keamanan

Aspek Politik
Alternatif Desain

Desain terpilih

Evaluasi Desain

DESAIN
Skema I.1
Skema Pola Pikir Desain
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Judul

•

Definisi Techno Center

:

Science & Technology Park merupakan sebuah area di perguruan tinggi yang
dapat dipergunakan oleh industri. Dia juga dikenal dengan nama lain seperti; “science
park”, “science city”, “Techno Park”, “business park”, “technology center”,
“technology zone”, dan masih banyak nama lain.. Ada beberapa definisi dari Techno
Center ini. Definisi Techno Park berikut diambil dari Aegean Tech di Turki:
“is on an appealing land and contains beautiful architectural buildings scattered
spatially where carefully selected science and technology or R&Dcompanies function, for
new or applicational research,
conducts joint R&D with renowed close-by universities profiting extensively from their
technological resources,
realizes strong technology transfer among universities, research laboratories and
industry,
systematically draws support from the Techno Park's management in order to develop its
management skills, finds solutions to financing at all levels of the innovation process, and
makes extensive use of all modern office facilities and consulting services.

(Techno park di Perguruan Tinggi – Budi Rahardjo – Juni 2003 – revisi 1.0)’
Definisi

techno

center

adalah

sebuah

kawasan

terpadu

yang

menggabungkan dunia industri, pusat riset dan pelatihan, kewirausahaan, dalam
suatu lokasi di kota Surakarta yang memungkinkan aliran informasi dan teknologi
commit to user
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Secara bahasa “techno center” dapat diartikan sebagai taman teknologi.
Pengertiannya

disini

adalah

suatu

tempat/kawasan

dimana

teknologi

diaplikasikan.”techno center” diartikan sebagai area perguruan tinggi yang dapat
dipergunakan oleh masyarakat industri. Di luar negeri, area seperti bisa juga
disebut sebagai “science park”, “science city”, “techno park”, “business park”,
“technology corridor”, “technology zone”, dan masih banyak nama lain. Tetapi,
intinya tetap mengacu pada arti ”techno park” seperti disebutkan diatas. (Budi
Rahardjo, 2002)
•

Surakarta/Solo

: Salah satu nama Kota/ karesidenan di Propinsi Jawa

Tengah, Indonesia.
Definisi Solo Techno Center adalah sebuah kawasan terpadu yang
menggabungkan dunia industry, pusat riset dan pelatihan, kewirausahaan, dalam
suatu lokasi di kota Surakarta yang memungkinkan aliran informasi dan teknologi
secara lebih efisien dan cepat di kota Surakarta.

B. Tinjauan Umum Tentang Teknologi
1. Pengertian
Penerapan keilmuan yang mempelajari dan mengembangkan kemampuan
dari suatu rekayasa dengan langkah dan teknik tertentu dalam suatu bidang.
Aplikasi ilmu dan engineering untuk mengembangkan mesin dan prosedur agar
memperluas dan memperbaiki kondisi manusia, atau paling tidak memperbaiki
efisiensi manusia pada beberapa aspek.
Teknologi atau pertukangan memiliki lebih dari satu definisi. Salah
satunya adalah pengembangan dan
aplikasi
dari alat, mesin, material dan proses
commit
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yang menolong manusia menyelesaikan masalahnya. Sebagai aktivitas manusia,
teknologi mulai sebelum sains dan teknik. Kata teknologi sering menggambarkan
penemuan dan alat yang menggunakan prinsip dan proses penemuan saintifik
yang baru ditemukan. Meskipun demikian, penemuan yang sangat lama seperti
roda juga disebut sebuah teknologi.
Definisi lainnya (digunakan dalam ekonomi) adalah teknologi dilihat dari
status pengetahuan kita yang sekarang dalam bagaimana menggabungkan sumber
daya untuk memproduksi produk yang diinginkan (dan pengetahuan kita tentang
apa yang bisa diproduksi). Oleh karena itu, kita dapat melihat perubahan
teknologi

pada

saat

pengetahuan

teknik

kita

meningkat.

(www.wikipediabahasaindonesia.com).
Teknologi berasal dari istilah teckne yang berarti seni (art) atau
keterampilan. Menurut Dictionary of Science, teknologi adalah penerapan
pengetahuan teoritis pada masalah-masalah praktis.
Untuk membatasi pengertian teknologi yang luas, maka pengertian
teknologi dapat dikelompokan sebagai berikut :
a. Teknologi sebagai barang buatan
Tidak ada manusia yang sempurna, semua pasti memiliki kelemahan.
Kelemahan yang ada pada diri manusia itu kemudian diminimalisir
dengan adanya teknologi agar kelemahan yang dimiliki manusiapun
menjadi sedikit berkurang. Tetapi barang-barang buatan tidak hanya
terbatas pada kelemahan manusia saja tetapi sesuatu yang tadinya
belum terpikirkan.
commit to user
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b. Teknologi sebagai kegiatan manusia
Kegiatan

manusia

tidak

lepas

dari

kegiatan

membuat

dan

menggunakan. Kegiatan manusia itu merupakan bentuk dari teknologi
itu sendiri.

c. Teknologi sebagai kumpulan pengetahuan
Kegiatan membuat dan menggunakan pasti tidak akan lepas dari ilmu
membuat (produk) dan ilmu menggunakan (komsumsi). Ilmu tersebut
merupakan kumpulan dari pengetahuan yang didapat manusia dari
berbagai sumber.

d. Teknologi sebagai kebulatan system
Pembahasan yang bulat dan menyeluruh akan tercapai kalau teknologi
dtinjau sebagai suatu sistem. Ini berarti teknologi dibahas sebagai
suatu kebulatan unsur-unsur yang saling berkaitan dan saling
mempengaruhi dalam lingkungan sistem itu sendiri.
Memahami teknologi tidak dapat dipisahkan dari ilmu pengetahuan alam
(nature science) dan rekayasa (engineering). Ilmu pengetahuan alam
input bagi proses ilmu rekayasa sedangkan

adalah

teknologi adalah hasil proses

rekayasa.

2. Hubungan Sains dan Teknologi
Teknologi adalah satu ciri yang mendefinisikan hakikat manusia yaitu
bagian dari sejarahnya meliputi keseluruhan sejarah. Teknologi, menurut
commit to user
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Djoyohadikusumo (1994, 222) berkaitan erat dengan sains (science) dan
perekayasaan (engineering). Dengan kata lain, teknologi mengandung dua
dimensi, yaitu science dan engineering yang saling berkaitan satu sama lainnya.
Sains mengacu pada pemahaman kita tentang dunia nyata sekitar kita, artinya
mengenai ciri-ciri dasar pada dimensi ruang, tentang materi dan energi dalam
interaksinya satu terhadap lainnya.
Definisi mengenai sains menurut Sardar (1987, 161) adalah sarana
pemecahan masalah mendasar dari setiap peradaban. Tanpa sains, lanjut Sardar
(1987, 161) suatu

peradaban tidak dapat mempertahankan struktur-struktur

politik dan sosialnya atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar rakyat dan
budayanya. Sebagai perwujudan eksternal suatu epistemologi, sains membentuk
lingkungan fisik, intelektual dan budaya serta memajukan cara produksi ekonomis
yang dipilih oleh suatu peradaban. Pendeknya, sains, jelas Sardar (1987, 161)
adalah sarana yang pada akhirnya mencetak suatu peradaban, dia merupakan
ungkapan fisik dari pandangan dunianya. Sedangkan rekayasa, menurut
Djoyohadikusumo (1994, 222) menyangkut hal pengetahuan objektif (tentang
ruang, materi, energi) yang diterapkan di bidang perancangan (termasuk mengenai
peralatan teknisnya). Dengan kata lain, teknologi mencakup teknik dan peralatan
untuk menyelenggarakan rancangan yang didasarkan atas hasil sains.

3. Perkembangan Teknologi Dengan Pendekatan Informasi
•

Masa Pra-Sejarah (...s/d 3000 SM)
Pada awalnya Teknologi Informasi yang dikembangkan manusia
pada masa ini berfungsi sebagai sistem untuk pengenalan bentuk-bentuk
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yang mereka kenal, mereka menggambarkan informasi yang mereka
dapatkan pada dinding-dinding gua, tentang berburu dan binatang
buruannya. Pada masa ini mereka mulai melakukan pengidentifikasian
benda-benda yang ada disekitar lingkungan mereka tinggal dan
mewakilinya dengan bentuk-bentuk yang kemudian mereka lukis pada
dinding gua tempat mereka tinggal, karena kemampuan mereka dalam
berbahasa hanya berkisar pada bentuk suara dengusan dan isyarat tangan
sebagai bentuk awal komunikasi mereka pada masa ini.

•

Masa Pra-Sejarah (...s/d 3000 SM)
Perkembangan selanjutnya adalah diciptakan dan digunakannya
alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat, seperti gendang, terompet
yang terbuat dari tanduk binatang, isyarat asap sebagai alat pemberi
peringatan terhadap bahaya.

•

Masa Sejarah (3000 SM s/d 1400-an M)
Pada masa ini Teknologi Informasi belum menjadi teknologi massal
seperti yang kita kenal sekarang ini, teknologi informasi masih digunakan
oleh kalangan-kalangan terbatas saja, digunakan pada saat-saat khusus,
dan mahal.

•

3000 SM
Untuk yang pertama kali tulisan digunakan oleh bangsa Sumeria
dengan menggunakan simbol-simbol
yang dibentuk dari pictograf sebagai
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huruf. Simbol atau huruf-huruf ini juga mempunyai bentuk bunyi yang
berbeda(penyebutan), sehingga mampu menjadi kata, kalimat dan bahasa.

•

Masa Sejarah (3000 SM s/d 1400-an M)
2900 SM
Penggunakan

Huruf

Hierogliph

pada

bangsa

Mesir

Kuno.

Hierogliph merupakan bahasa simbol dimana setiap ungkapan diwakili
oleh simbol yang berbeda, yang ketika digabungkan menjadi satu akan
mempunyai cara pengucapan dan arti yang berbeda, bentuk tulisan dan
bahasa Hierogliph ini lebih maju dibandingkan dengan tulisan bangsa
Sumeria.

•

500 SM
Serat Papyrus digunakan sebagai kertas. Kertas yang terbuat dari
serat pohon papyrus yang tumbuh disekitar sungai nil ini menjadi media
menulis/media informasi yang lebih kuat dan fleksibel dibandingkan
dengan lempengan tanah liat yang sebelumnya digunakan sebagai media
informasi.

•

105 M
Bangsa Cina menemukan kertas. Kertas yang ditemukan oleh bangsa
Cina pada masa ini adalah kertas yang kita kenal sekarang, kertas ini
dibuat dari serat bambu yang dihaluskan, disaring, dicuci kemudian
diratakan dan dikeringkan, penemuan ini juga memungkinkan system.
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Masa Modern (1400-an M s/d sekarang)
Tahun 1455
Mesin Cetak yang menggunakan plat huruf yang tebuat dari besi
yang

bisa

diganti-ganti

dalam

bingkai

yang

tebuat

dari

kayu

dikembangkan untuk yang pertama kalinya oleh Johann Gutenberg.

•

Tahun 1830
Augusta Lady Byron Menulis program komputer yang pertama
didunia bekerja sama dengan Charles Babbage menggunakan mesin
Analytical-nya. Yang didesain mampu memasukan data, mengolah data
dan menghasilkan bentuk keluaran dalam sebuah kartu. Mesin ini dikenal
sebagai bentuk komputer digital yang pertama walaupun cara kerjanya
lebih bersifat mekanis daripada bersifat digital, 94 tahun sebelum
komputer digital pertama ENIAC I dibentuk.

•

Tahun 1837
Samuel Morse mengembangkan Telegraph dan bahasa kode Morse
bersama Sir William Cook dan Sir Charles Wheatstone yang dikirim
secara elektronik antara 2 tempat yang berjauhan melalui kabel yang
menghubungkan kedua tempat tersebut. Pengiriman dan penerimaan
informasi ini mampu dikirim dan diterima pada saat yang hampir
bersamaan waktunya. Penemuan ini memungkinkan informasi dapat
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diterima dan dipergunakan secara luas oleh masyarakat tanpa dirintangi
oleh jarak dan waktu.

•

Tahun 1899
Dipergunakan sistem penyimpanan dalam Tape (pita) Magnetis yang
pertama.

•

Tahun 1923
Zvorkyn menciptakan tabung TV yang pertama.

•

Tahun 1940
Dimulainya pengembangan Ilmu Pengetahuan dalam bidang
Informasi pada masa Perang Dunia 2 yang dipergunakan untuk
kepentingan pengiriman dan penerimaan dokumen-dokumen militer yang
disimpan dalam bentuk magnetic tape.

•

Tahun 1945
Vannevar Bush mengembangkan sistem pengkodean menggunakan
Hypertext.

•

Tahun 1946
Komputer digital pertama didunia ENIAC I dikembangkan.
commit to user
19

perpustakaan.uns.ac.id

•

digilib.uns.ac.id

Tahun 1948
Para peneliti di Bell Telephone mengembangkan Transisto.

•

Masa Modern (1400-an M s/d sekarang)
Tahun 1957
-

Jean Hoerni mengembangkan transistor Planar. Teknologi ini
memungkinkan pengembangan jutaan bahkan milyaran transistor
dimasukan kedalam sebuah keping kecil kristal silicon.

-

USSR (Rusia pada saat itu) meluncurkan sputnik sebagai satelit bumi
buatan yang pertama yang bertugas sebagai mata-mata. Sebagai
balasannya Amerika membentuk Advance Research Projects Agency
(ARPA) dibawah kewenangan Departemen Pertahanan Amerika untuk
mengembangkan ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi dalam
bidang Militer.

•

Tahun 1962
Rand Paul Barand, dari perusahaan RAND, ditugaskan untuk
mengembangkan suatu sistem jaringan desentralisasi yang mampu
mengendalikan sistem pemboman dan peluncuran peluru kendali dalam
perang Nuklir.

•

Tahun 1969
Sistem jaringan yang pertama dibentuk dengan menghubungkan 4
nodes (titik), antara University of California, SRI (Stanford), University
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California of Santa Barbara, dan University of Utah dengan kekuatan
50Kbps.

•

Tahun 1972
Ray Tomlinson menciptakan program e-mail yang pertama.

•

Tahun 1973-1990
Istilah INTERNET diperkenalkan dalam sebuah paper mengenai
TCP/IP kemudian dilakukan pengembangan sebuah protokol jaringan
yang kemudian difkenal dengan nama TCP/IP yang dikembangkan oleh
grup dari DARPA, 1981 National Science Foundation mengembangkan
Backbone yang disebut CSNET dengan kapasitas 56 Kbps untuk setiap
institusi dalam pemerintahan. Kemudian pada tahun 1986 IETF
mengembangkan sebuah Server yang berfungsi sebagai alat koordinasi
diantara: DARPA, ARPANET, DDN dan Internet Gateway.

•

Masa Modern (1400-an M s/d sekarang) Tahun 1991- Sekarang
Sistem bisnis dalam bidang IT pertama kali terjadi ketika CERN
dalam menanggulangi biaya operasionalnya memungut bayaran dari para
anggotanya. 1992 pembentukan komunitas Internet, dan diperkenalkannya
istilah World Wide Web oleh CERN. 1993, NSF membentuk InterNIC
untuk menyediakan jasa pelayanan Internet menyangkut direktori dan
penyimpanan data serta database (oleh AT&T), Jasa Registrasi (oleh
Network

Solution

Inc,), dan jasa
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Atomics/CERFnet). 1994 pertumbuhan Internet melaju dengan sangat
cepat dan mulai merambah kedalam segala segi kehidupan manusia dan
menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. 1995,
Perusahaan umum mulai diperkenankan menjadi provider dengan membeli
jaringan di Backbone, langkah ini memulai pengembangan Teknologi
Informasi

khususnya

Internet

dan

penelitian-penelitian

untuk

mengembangkan sistem dan alat yang lebih canggih.

C. Tinjauan Umum Techno Park
1. Pengertian Techno Park
Science & Technology Park merupakan sebuah area di perguruan
tinggi yang dapat dipergunakan oleh industri. Dia juga dikenal dengan nama
lain seperti; “science park”, “science city”, “techno park”, “business park”,
“technology corridor”, “technology zone”, dan masih banyak nama lain.
Untuk selanjutnya saya akan menggunakan istilah techno park untuk semua
itu. Ada beberapa definisi dari techno park ini. Definisi techno park berikut
diambil dari Aegean Tech di Turki:
•

is on an appealing land and contains beautiful architectural buildings
scattered spatially where carefully selected science and technology or
R&Dcompanies function, for new or applicational research,

•

conducts joint R&D with renowed close-by universities profiting
extensively from their technological resources,
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strong technology

transfer among

universities, research

laboratories and industry,
•

systematically draws support from the techno park's management in order
to develop its management skills, finds solutions to financing at all levels of
the innovation process, and makes extensive use of all modern office
facilities and consulting services.

(http://egetek.unimedya.net.tr/pages/projects/techcorr/intro.html ).

2. Sejarah Techno Park
Techno park dimulai di akhir tahun 1940-an di Stanford
University, California, Amerika Serikat. Sebagai sebuah universitas swasta
yang baru mulai tumbuh, Stanford University memiliki kesulitan finansial
untuk menarik minat dan menggaji staf (dosen) yang bagus-bagus. Meski
memiliki lahan yang luas, pengelola universitas tidak diperkenankan menjual
lahan tersebut. Akhirnya diputuskan untuk membuat sebuah “Stanford
Research Park”, dimana industri dapat menyewa tempat di lahan Stanford
University tersebut. Varian Associates merupakan tenant pertama di Stanford
Research Park tersebut. Mulailah tercipta hubungan baik antara industri dan
perguruan tinggi. Perusahaan yang tumbuh di daerah seputar Stanford
University inilah yang mendorong tumbuhnya Silicon Valley di kemudian
hari.
Kesuksesan Silicon Valley membuat berbagai tempat di dunia
mempelajari cara-cara yang ditempuh oleh Stanford University. Di Indonesia
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sendiri ada sebuah inisiatif yang disebut Bandung High Tech Valley (BHTV)
[1]. Namun inisiatif ini masih pada tahap awal.
(Techno Park di Perguruan Tinggi – Budi Rahardjo – Juni 2003 – revisi 1.0).

3. Manfaat Techno Park
Salah satu manfaat utama dari Techno Park dilihat dari kacamata
industri adalah adanya akses ke sumber daya manusia (SDM) di kampus.
Industri dapat mengakses ide, inovasi, dan teknologi yang dikembangkan oleh
para peneliti di kampus. Mahasiswa (di luar negeri umumnya adalah mahasisa
S2, S3, dan post doctoral) merupakan “pasukan semut” peneliti yang sangat
penting karena jumlahnya yang banyak dan tidak terlalu mahal honornya.
Industri lebih suka dengan pendekatan ini karena mereka tidak perlu merekrut
pegawai tetap yang membawa banyak pertimbangan dan masalah (misalnya
pengembangan karir, dsb.).
Di sisi lain, dosen, peneliti, dan mahasiswa senang dengan adanya
Techno Park di kampus karena mereka dapat langsung berhadapan dengan
masalah nyata yang dihadapi oleh industri. Mahasiswa dapat menggunakan
pengalamannya ini sebagai referensi ketika dia mencari pekerjaan lain, jika
dia tidak tertarik untuk menjadi bagian dari perusahaan yang bersangkutan.
Program-program co-op dapat dibuatkan untuk mendukung kegiatan ini.
Industri yang sarat dengan teknologi akan selalu membutuhkan
penelitian dan pengembangan (research & development, R&D), sehingga
peran perguruan tinggi dan lembaga penelitian pasti sangat diperlukan. Namun
kelihatannya perguruan tinggi dan lembaga penelitian di Indonesia belum
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dapat menghargai industri sebagai client atau partner untuk jangka panjang.
Biasanya hubungan ini masih berupa proyek yang sering berhenti dan tidak
berkelanjutan. Dengan kata lain, Techno Park dapat menjadi penghubung
yang permanen antara perguruan tinggi dan industri.
Adanya Techno Park juga membawa manfaat lain seperti
menciptakan terjadinya clustering dan critical mass dari peneliti (yang
nantinya diasosiasikan dengan know how). Techno Park juga dapat mencegah
atau mengurangi brain drain (meskipun ini tidak terlalu menjadi masalah).
(Techno Park di Perguruan Tinggi – Budi Rahardjo – Juni 2003 – revisi 1.0)

4. Fungsi dan Tujuan Techno Park

a. Fungsi
•

Workshop
Techno park adalah sebuah bentuk baru dari balai pelatihan yang ada
saat ini. Dalam techno park, masyarakat atau peserta didik akan
diperkenalkan kepada dunia industry dan dunia usaha secara
menyeluruh. Jadi fasilitas-fasilitas yang ada dalam techno park sama
seperti dengan yang ada di dunia industry yang sebenarnya. Peserta
akan mendapat simulasi tentang bagaimana menjalankan sebuah mesin
produksi secara nyata.

•

Eksibisi dan Pameran
Selain sebagai wadah pelatihan dan pendidikan, techno park juga
mampu menjadi media dalam memperkenalkan teknologi teknologi
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terutama yang berkaitan dengan dunia industri dan usaha kepada
masyarakat. Sehingga masyarakat akan mengerti seluk beluk dunia
industry dan usaha termasuk dengan peralatannya. Dengan demikian
diharapkan masyarakat atau peserta didik khusunya tidak hanya mampu
menjadi tenaga kerja terampil yang siap pakai bahkan mampu
menciptakan lapangan kerja sendiri.
•

Inkubator bisnis dan pelayanan.
Keberadaan techno park dengan balai pelatihan dan segala fasilitasfasilitasnya mampu mendongkrak dan menaikkan pamor kota tersebut.
Keberadaan techno park akan menjadi sebuah jaminan yang tak
terbantahkan akan potensi dan sumber daya kota tersebut, baik sumber
daya alam manusia dan alamnya, sehingga hal ini akan mampu menarik
minat investor- investor baik lokal maupun non lokal untuk
menanamkan modalnya di kota tersebut.

5. Komponen Fisik Techno Park

Techno Park mempunyai beberapa komponen fisik yang utama
yaitu bussines incubator, training center, research center, information
center dan R&D lots.
•

Incubator Bisnis (bussines incubator)
Wadah pengembangan bisnis dan pematangan bisnis. Berupa ruangruang yang disewakan kepada pengusahaan baru untuk memulai
membangun perusahaan, maupun yang hendak mengembangkan
perusahaan yang telah ada. Di sini penyewa memperoleh informasi
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bisnis, layanan advokasi,

marketing, dan fasilitas perkantoran yang

lengkap.

•

Pusat Penelitian (Research Center)
Berupa laboratorium-laboratorium pengembangan teknologi baru.
Bukan hanya penelitian yang ditujukan untuk menghasilkan
temuan baru, tetapi juga pengembangan model teknologi yang sudah
ada hingga tahap prototype yang siap diuji coba.

•

Pusat Informasi (Information Center)
Menyediakan informasi teknologi dan bisnis terkini dalam berbagai
media. Diharapkan mampu mensuplai kebutuhan informasi bagi
pengguna techno park maupun praktisi yang terlibat di techno park.

•

Kavling Sewa untuk Kegiatan Litbang (R &D)
Adalah kavling-kavling yang disediakan untuk pengadaan bangunan
wadah kegiatan litbang yang diselenggarakan oleh dan untuk sebuah
perusahaan penyewa. Pemanfaatan lahan, pengadaan bangunan dan
seisinya merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari pengisi/penyewa ,
namun harus tetap mengikuti yang telah ditetapkan oleh pengelola
techno park.

•

Pusat pelatihan (Training Center)
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Adalah sebuah fungsi techno park yang berkaitan dengan peningkatan
sumber daya manusia. Teknologi yang ada dan sedang dikembangkan
di techno park akan diperkenalkan kepada peserta pelatihan, sehingga
peserta akan terbiasa dengan teknologi tersebut. Tujuan dari pelatihan
ini adalah mencetak tenaga kerja yang benar-benar profesional di
bidangnya.

6. Bidang- bidang Pengembangan
Bidang – bidang layanan pengembangan di Techno Park adalah :
1. Mechanical Industry (mesin industry)
2. Medical Industry ( farmasi dan peralatan kedokteran )
3. Garment ( tekstil dan pakaian jadi)

4. Bangunan dan konstruksi
5. Plastic dan polymer
6. Furniture dan meubelair.

7. Kebutuhan ruang Techno Park

1.

Ruang resepsionis
Elemen-elemen ruang resepsionis sepert antara lain, ruang
penerima, ruang

2.

tunggu, ruang eksibisi, dan display, hall.

Ruang rapat/ pertemuan
Ukuran dan alokasi ruang rapat/pertemuan berdasarkan pada
perhitungan besaran ruang
yang
pada :
commit
to bergantung
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•

Besarnya organisasi/perusahaan

•

Tingkat birokrasi

•

Jumlah peserta dari luar maupun dalam perusahaan

•

Macam pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan

3. Ruang pengelolaan data
Ruang kerja tempat karyawan perusahaan mengerjakan tugas
utamanya di kantor.

4. Ruang penyimpanan
Merupakan

ruang-ruang

yang

khusus

digunakan

sebagai

penyimpanan sekaligus penyedia layanan informasi. Informasi yang
tersedia akan disampaikan dalam berbagai bentuk seperti buku, jurnal
maupun laporan-laporan hasil riset atau penelitian tentang proses
produksi industry, dan teknologi.

5. Perpustakaan
Merupakan

ruang-ruang

yang

khusus

digunakan

sebagai

penyimpanan sekaligus penyedia layanan informasi. Informasi yang
tersedia akan disampaikan dalam berbagai bentuk seperti buku, jurnal,
maupun laporan-laporan hasil riset atau penelitian tentang proses
produksi industry, dan teknologi.
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6. Ruang pelatihan
Merupakan ruang-ruang yang digunakan untuk mengembangkan
kualitas dan kemampuan manusia sebagai tenaga kerja bidang industri.
Pelatihan dan pendidikan yang diajarkan tersebut akan disesuaikan
dengan bidang-bidang pengembangan yang ada di techno park.

7. Ruang penunjang lainnya
Yang termasuk dalam ruang-ruang penunjang di sini antara lain
ruang-ruang ibadah, lavatory, kinchenete, dan ruang-ruang servis
lainnya.

D. Tinjauan Tentang Solo
1. Keadaan Geografis Kota Solo
Kota Solo terletak di dataran rendah dengan ketinggian kurang
lebih 92

meter diatas permukaan air laut, yang berarti lebih rendah atau

hampir sama tingginya dengan permukaan sungai Bengawan Solo. Selain
Bengawan Solo dilalui juga beberapa sungai, yaitu Kali Pepe, Kali Anyar
dan Kali Jenes yang semuanya bermuara di Bengawan Solo. Kota Surakarta
terletak diantara : 110 45’ 15”- 110 45’35” Bujur Timur, 70 36’ - 70 56’
Lintang Selatan.
Batas Wilayah Kota Solo yakni di sebelah Utara berbatasan dengan
Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali, di sebelah Timur
commit
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sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo, di sebelah Barat
berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar.

Gambar II. 1
Peta Kota Solo
(Sumber : www.surakarta.go.id, 2010)

Keadaan Cuaca Kota Solo yakni suhu udara maksimum 32,4 oC
dan suhu udara minimum 21,6 oC, sedangkan tekanan udara rata-rata adalah
1008,74 mbs dengan kelembaban udara 79 %. Kecepatan angin berkisar 4
knot dengan arah angin 188 serta beriklim panas. (www.surakarta.go.id)
Dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) tahun 19932013, Kota Surakarta dibagi dalam 10 SWP (Sub Pembangunan Wilayah),
yaitu:
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1. Pucang Sawit, meliputi
Pucang Sawit, Jagalan,

7

9

1

6

Gandekan,

8
4

5

2
3

Sangkrah,

Sewu, dan Semanggi
2. Kampung

1

Baru,

meliputi

Kampung

Baru,

Kepatihan

Gambar II. 2

Kulon,

Kepatihan

Pembagian Sub Pembangunan Wilayah Kota Solo

Wetan,

(Sumber : RUTRK Surakarta)

Purwodiningratan,
Gilingan,

Kestalan,

Keprabon, Ketelan,
Timuran, Punggawan, Stabelan, dan Dinoprajan.
3. Gajahan, meliputi Joyotakan, Danukusuman, Serengan, Kratonan,

Jayengan, Kemlayan, Pasar Kliwon, Gajahan, Kauman, Baluwarti,
Kedung Lumbu dan Joyosuran.
4. Sriwedari, meliputi Tipes, Bumi, Panularan, Penumping, Sriwedari,
Purwosari, Manahan, dan Mangkubumen.
5. Sondakan, meliputi Pajang, Laweyan, dan Sondakan.
6. Jajar, meliputi Jajar, Karang Asem, dan Kerten.
7. Sumber, meliputi Sumber dan Banyuanyar.
8. Jebres, meliputi Jebres dan Tegalharjo.
9. Kadipiro, meliputi Kadipiro dan Nusukan.
10. Mojosongo
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Keadaan Demografi Kota Solo
Kota Solo mempunyai jumlah penduduk pada tahun 2003 adalah
552.542 jiwa terdiri dari 270.721 laki-laki dan 281.821 wanita, tersebar di
lima kecamatan yang meliputi 51 kelurahan. Sex ratio nya 96,06% yang
berarti setiap 100 orang wanita terdapat 96 orang laki-laki. Angka
ketergantungan penduduk sebesar 66%. Jumlah penduduk tahun 2003 jika
dibandingkan dengan jumlah penduduk hasil sensus tahun 2000

yang

sebesar 488.834 jiwa, berarti dalam 3 tahun mengalami kenaikan sebanyak
83.708 jiwa. Meningkatnya jumlah penduduk ini disebabkan oleh
urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi.
Dalam bidang pendidikan, Kota Solo mempunyai 2 Perguruan Tinggi
negeri dan 24 perguruan tinggi swasta.. Keberadaan pendidikan tinggi
tersebut menunjukkan bahwa Kota Solo telah memiliki lembaga pendidikan
tinggi yang relatif lengkap, sehingga cukup layak untuk disebut sebagai
kota pendidikan juga. Aset tersebut merupakan sarana dan prasarana yang
penting bagi penyediaan

sumber daya manusia terdidik di Kota Solo.

(www.surakarta.go.id)

E. Tinjauan Khusus
1. Lobby
a. Pengertian
Lobby dalam arsitektur berarti ruang peralihan. Lobby pada
umumnya menghubungkan pintu masuk gedung bioskop, hotel,
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apartemen dengan ruang-ruang di dalamnya, berfungsi sebagai ruang
tunggu atau tempat lalu lalang. Lobby bisa juga merupakan ruang
peralihan yang terbuka untuk umum, dengan fungsi menghubungkan
tempat-tempat pertemuan di dalam bangunan tersebut (Ensiklopedia
Nasional Indonesia, 1990, hal. 410).
Lobby adalah aula besar yang berfungsi sebagai ruang penerima.
Menurut Lawson (1976, hal.106), lobby atau ruang penerimaan
meliputi sirkulasi menyeluruh dari ruang tunggu, begian penerimaan,
kasir, bagian informasi dan bagian-bagian lain yang melengkapi
pelayanan.
Lobby adalah ruang teras di dekat pintu masuk hotel, bioskop,
dan lain sebagainya yang dilengkapi dengan perangkat meja kursi yang
berfungsi sebagai ruang duduk atau ruang tunggu (Kamus Besar Bahasa
Indonesia, 1994, hal. 599).

b. Persyaratan
Syarat mutlak yang harus dimiliki sebuah lobby antara lain
adalah suhu ruangan, sirkulasi udara yang baik, penerangan yang
cukup, penampilan, kursi sofa dengan mejanya, komunikasi hubungan
di dalam (house phone) atau intercom, dan komunikasi hubungan luar
(Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, No : KM.3 / HK.001 /
MK.02).
Sebuah lobby yang bersifat rekreatif, harus memiliki persyaratanpersyaratan sebagai berikut :
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1) Tersedia ruang receptionis dan meja informasi, dimana ruang
receptionis dan meja informasi berada di kiri dekat pintu tetapi tidak
menutupi lalu lintas.
2) Tersedia fasilitas telepon umum.
3) Dekat dengan front office.
4) Tersedia counter penjualan, bisa berupa makanan atau minuman.
5) Desain ruang bersifat kharismatik dan juga ekspresif mengingat
sentuhan pertama kali akan mempengaruhi kontak selanjutnya.
6) Fleksibilitas diutamakan untuk mengindari persepsi kekosongan.
(Bambang Suprapto, 1990, hal.24)

c. Tujuan
Tujuan sebuah lobby yang berada di bagian depan bangunan, antara
lain sebagai berikut :
1) Sebagai ruang sirkulasi utama dari pelayanan.
2) Sebagai tempat pelayanan bagi para pengunjung yang datang.
3) Sebagai tempat mencari informasi tentang berbagai hal yang ada di
dalam maupun di luar ruang yang masih berkaitan.
4) Menentukan keberhasilan bagi pelayanan yang merupakan kesan
pertama dan terakhir bagi para pengunjung.

d. Fungsi
Fungsi sebuah lobby, antara lain sebagai berikut :
1) Fungsi Ekonomi
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Pengunjung dapat memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada atau
tersedia tanpa harus pergi ke tempat lain.
2) Fungsi Sosial
Memberikan informasi-informasi kepada para pengunjung tentang
fasilitas-fasilitas, acara-acara dan lain sebagainya.
3) Sebagai Alat Penghubung
Lobby memberikan kesempatan seseorang menikmati fasilitasfasilitas yang tersedia.

e. Sirkulasi
Lobby harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1) Lobby Main Entrance diusahakan berada di alur tengah dengan
penampakan yang jelas.
2) Dengan menempatkan posisi ruang receptionis ataupun ruang
informasi berada pada alur paling kiri ruang. Dengan alasan,
manusia umumnya cenderung lebih fleksibel mengarah ke kiri.
3) Sirkulasi ruang menuju ruang lain hanya dalam durasi 7-10 detik.
4) Menganut sistem Flow Sirculation dimana ada kerenggangan
fleksibilitas aktivitas mengingat dalam ruang terdapat penyuguhan
menu ruang yang dapat dipergunakan.
(Bambang Suprapto, 1990, hal.24).
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2. Ruang Pameran
a. Pengertian Ruang Pamer
Ruang Pamer ( showroom ) adalah “ room used for the display of
good

marchandise“,

yang

artinya

adalah

ruangan

yang

dipergunakan untuk kepentingan pemajangan benda koleksi atau
barang dagangan. ( Ernest Neufert, 1980 : 359 )
1) Tipe – Tipe Ruang Pamer
a) Kamar sederhana berukuran sedang, merupakan bentuk yang
paling lazim.
b) Aula dengan balkon, merupakan bentuk ruang yang lazim
juga dan salah satu yang tertua.
c) Aula pengadilan ( ciere strorytall ), merupakan aula besar
dengan jendela – jendela tinggi di kedua sisinya.
d) Galeri lukis terbuka ( skylighted Picture Gallery ),
merupakan tipe ruang yang paling umum dalam museum
seni. Ruangan ini tampak paling sederhana bagi pengunjung,
namun bagi arsitek dianggap sebagai yang paling sulit
dirancang.
e) Koridor pertunjukan, merupakan suatu jalan atau lorong.
Digunakan untuk display supaya tidak tampak kosong.
f) Tipe ruangan yang bebas, dapat dibagi saat pameran.
Ruangan ini tak berjendela tapi ada tempat yang dibuka untuk
masuknya cahaya alami.( kutipan ; Setyawan, 2001 : 35 )
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b. Sarana Pameran dalam Ruang Pamer
1) Sarana pokok pameran
a) Panil, merupakan sarana pokok pameran yang digunakan
untuk menggantung astau menempelkan koleksi, terutama
yang bersifat dua dimensi dan cukup dilihat dari ssisi depan.
b) Vitrin, merupakan salah satu sarana pokok pameran yang
diperlukan untuk tempat meletakkan benda – benda koleksi
yang umumnya tiga dimensi, dan relatif bernilai tinggi serta
mudah dipindahkan.
c) Pedestal atau alas koleksi, merupakan tempat meletakkan
koleksi. Biasanya berbentuk tiga dimensi.
2) Sarana penunjang pameran
a) Label, merupakan bentuk informasi verbal.
b) Sarana penunjang koleksi, bisa juga disebut dengan koleksi
penunjang. Koleksi penunjang biasanya dibuat untuk
memudahkan pengunjung memperoleh gambaran yang lebih
jelas mengenai hal yang berkaitan dengan keberadaan
koleksi. Contohnya foto, sketsa, miniatur,denah,dll.
c) Sarana pengamanan, ada yang berupa pagar pembatas, rambu
petunjuk, alarm, cctv, dll.
d) Sarana publikasi. Bentuk sarana ini berupa brosur,poster,
iklan, dsb.
e) Sarana pengaturan cahaya, biasanya berupa instalasi lampu
listrik di dalam vitrin, atau di luar vitrin.
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f) Sarana pengaturan warna
g) Sarana pengaturan udara, berupa AC, ventilasi, atau kipas
angin.
h) Sarana audiovisual, biasanya berupa rekaman video dengan
monitornya atau penayangan penjelasan mengenai slide yang
ditayangkan.
i) Sarana angkutan dalam ruang, berupa rak dorong.
j) Dekorasi ruangan, berpengaruh terhadap kenyamanan dan
kebersihan ruang pameran.( Depdikbud, 1993 : 7 )

c. Tata ruang Ruang Pamer
Dalam buku Time Saver Standards For Building Types
dinyatakan bahwa desain dari ruang pamer haruslah dapat
memperkuat dan mengangkat hubungan antara pengunjung dengan
koleksi yang dipamerkan.
Setiap

pengunjung

memiliki

pilihan

yang

berbeda.

Perencanaan fisik dan hubungan setiap ruang pameran dibutuhkan
untuk menawarkan pilhan – pilihan pada pengunjung. Layout dari
ruang pamer dan sirkulasi utamanya haruslah fleksibel dan
memberikan kesempatan pada pengunjung untuk memilih rute –
rute yang sesuai dengan waktu berkunjung yang mereka miliki.
Idealnya semua ruang pamer berada pada satu lokasi yang
sama atau saling berdekatan. Hal ini akan mendukung pengawasan
keamanan dan perawatan kondisi lingkungan. Ada beberapa
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penngecualian, apabila desain yang diterapklan adalah desain
multy-story atau pameran menempati ruang yang telah disediakan
khusus. Lokasi yang saling berdekatan diperlukan sebagai patokan
sirkulasi pada ruang pamer.
Pameran temporer memerlukan penataan tersendiri. Ruang
pamer haruslah fleksibel dan mampu untuk menampung berbagai
bentuk layout dan bentuk – bentuk pameran yang berbeda. Mungkin
harus ada penambahan ruang untuk penyewaan akustik atau
pameran yang berhubungan dengan penjualan.
d. Sirkulasi Ruang Pamer
Menurut DA. Robbilard, beberapa pola keterkaitan ruang pamer dan
sirkulasi antara lain :
1) Sirkulasi dari ruang ke ruang (room to room), pengunjung
mengunjungi ruang pamer secara berurutan dari ruang yang satu
ke ruang pamer berikutnya.
2) Sirkulasi dari koridor ke ruang pamer (corridor to room),
memungkinkan pengunjunguntuk mengitari jalan sirkulasi dan
memilih untuk memasuki ruang pamer melalui ruang koridor.
Bila pengunjung tidak menghendaki suatu ruang pamer maka
pengunjung dapat langsung menuju ke ruang pamer berikutnya.
3) Sirkulasi dari ruang pusat ke ruang pamer (nave to room), disini
pengunjung dapat melihat secara langsung seluruh pintu ruang
pamer, sehingga memudahkan pengunjung untuk memilih
memasuki ruamg pamer yang disukai.
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4) Sirkulasi terbuka (open), sirkulasi pengunjung menyatu dengan
ruamg pamer. Seluruh koleksi yang dipajang dapat terlihat
secara langsung oleh pengunjung dan pengunjung dapat
bergerak bebas dan cepat untuk memilih koleksi mana yang
hendak diamati.
5) Sirkulasi linier (linear), dalam suatu ruang pamer terdapat
sirkulasi utama yang membentuk linier dan menembus ruang
pamer tersebut.

E. Tinjauan Umum Interior
1. Organisasi Ruang
Bentuk Organisasi
No

Keterangan
Ruang

1.

Organisasi
Tertutup

Ruang a. Sebuah ruang besar dan dominan sebagai
pusat ruang-ruang disekitarnya.
b. Ruang

sekitar

mempunyai

bentuk,

ukuran dan fungsi sama dengan ruang
lainnya.
c. Ruang sektar berbeda dengan ruang
yang lainnya, baik bentuk, ukuran
2.

Organisasi
Linier

maupun fungsi.
Ruang a. Merupakan deretan ruang-ruang.
b. Masing-masing

dihubungkan

dengan

ruang lain yang sifatnya memanjang.
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secara langsung
d. Ruang mempunyai bentuk dan ukuran
yang berbeda, tapi yang berfungsi
3.

Organisasi

penting diletakkan pada deretan ruang.
Ruang a. Kombinasi dariorganisasi yang terpusat
dan organisasi radial.

Secara Radial

b. Organisasi
kedalam

yang

terpusat

sedangkan

mengarah

yang

radial

mengarah keluar.
c. Lengan radial dapat berbeda satu sama
dengan yang lainnya, tegantung pada
4.

Organisasi

kebutuhan dan fungsi ruang.
Ruang a. Organisasi ini merupakan pengulangan

Mengelompok

dari bentuk fungsi yang sama, tetapi
komposisinya dari ruang-ruang yang
yang berbeda ukurannya, bentuk dan
fungsi.
b. Pembuatan sumbu membantu susunan

5.

Organisasi
Secara Grid

organisasi
Ruang a. Terdiri dari beberapa ruang yang posisi
ruannya tersusun dengan pola grid.
b. Organisasi ruang terbentuk hubungan
antara ruang dari seluruh fungsi posisi
dan sirkulasi.
c. Penggunaan ruang yang disusun secara
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ruang perkantoran yang terdiri dari
banyak divisi.
Tabel II. 1
Organisasi Ruang
( Sumber: Arsitektur, Bentuk Ruang dan Susunannya,1991)

2. Sirkulasi
Ada beberapa macam pola sirkulasi dalam interior, antara lain :
a. Terpusat, terdiri dari sejumlah bentuk sekunder yang mengitari asal

yang dominan dan berada di tengah-tengah (bentuk ini dapat
disimbolkan tempat suci/penuh penghormatan).
b. Linear, terdiri atas bentuk-bentuk yang diatur dalam suatu deret dan
berulang (bentuk linear dapat berfungsi sebagai unsur yang
memimpin dan mengorganisasi unsur-unsur lain yang bermacammacam).
c. Radial, adalah komposisi dari bentuk-bentuk linear yang keluar dari
bentuk terpusat searah dengan jari-jari.
d. Cluster, terdiri dari bentuk-bentuk yang saling berdekatan/ bersamasama menerima keadaan visual.
e.

Grid, sifat ini dapat digunakan untuk memecahkan skala sesuatu
permukaan menjadi unit-unit yang lebih teratur bahkan menimbulkan
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tekstur. Bentuk grid adalah bentuk modular dimana hubungannya
satu sama lain diatur oleh grid tiga dimensi.

3. Furniture
Ruang yang kosong tanpa ada benda satupun di dalamnya tentu
tidak akan memuaskan kebutuhan manusia, apabila ruang telah dilangkapi
dengan furniture, barulah ruang tersebut dapat berfungsi. Penyusunan
furniture harus disesuaikan dengan kebutuhan guna kenyamanan si pemakai
sedang fungsi furniture tidak dapat dipisahkan dengan faktor estetika.
Dalam perencanaan kita harus mengetahui terlebih dahulu jenis aktivitas,
sehingga kita tahu bentuk furniture yang akan dibuat terhadap luasan ruang,
system pencahayaan, pemilihan warna serta kondisi-kondisi lainnya.
Penyusunan furniture akan menimbulkan berbagai aspek yang
berhubungan dengan jenis aktivitas, fungsi, maupun segi-segi visual. Semua
ini memiliki kaitan antara aspek yang satu dengan aspek yang lain. Setelah
semua factor tersebut terperhatikan kemudian meningkat pada tahap
berikutnya yaitu bagaimana menerjemahkannya dalam desain.
Desain furniture dibagi atas dua kategori :
1) Furniture yang berbentuk case (kotak) termasuk chest, meja tulis,

lemari buku dan kursi yang tidak mempunyai pelapis, tipe furniture
semacam ini di Indonesia masih dibuat dari kayu walaupun bahanbahan lain bertambah populer.
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2) Furniture yang dilapisi, misalnya sofa, kursi-kursi yang seluruhnya
atau sebagian diberi pelapis termasuk perlengkapan-perlengkapan
tidur.

4. Warna
Warna merupakan aspek yang dapat mempengaruhi penampilan
visual suatu ruang. Warna juga dapat mengkamuflasekan sesuatu,
misalnya ruangan yang sempit dapat kelihatan lebih luas dan sesuatu yang
mepunyai proporsi kurang bagus menjadi bagus ( John F. Pile, 1995 ).
Suasana suatu ruang ditentukan oelh warna. Menurut John Ombased
Simonds, warna membantu segi visualisasi dan kesan psikologi untuk
penampilan karateristik suatu ruang. Warna juga merupakan kekuatan
yang memiliki keindahan dengan member pengalaman keindahan. Sifat
umum warna antara lain sebagai berikut :
a) Merah
Warna yang merupakan power, energy, kehangatan, cinta, nafsu, agresi,
bahaya.

Warna

merah

kadang-kadang

dapat

berubah

arti

jika

dikombinasikan dengan warna lain, seperti merah dikombinasikan dengan
hijau maka akan menjadi symbol natal.
b) Biru
Merupakan warna kepercayaan, keamanan, teknologi, kebersihan,
keteraturan. Warna ini banyak digunakan sebagai warna pada logo bank di
Amerika Serikat untuk memberikan
commit to kesan
user kepercayaan.
45

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

c) Hijau
Warna alami, sehat, keberuntungan, pembaharuan. Warna hijau tidak
terlalu sukses untuk ukuran global. Hijau juga mengungkapakan
kesegaran, harapan, kelahiran kembali.
d)

Kuning
Merupakan warna optimis, harapan, filosofi, ketidakjujuran, pengecut
(untuk budaya barat) dan memaknakan kemulian cinta serta pengertian
mendalam dalam hubungan antar umat manusia.

e) Ungu atau Jingga
Warna

yang

keangkuhan.

spiritual,
Warna

kebangsawanan,

ungu

memiliki

transformasi,

karakter

sejuk.

kekasaran,
Warna

ini

melambangkan duka cita, kontemplatif, suci dan agamis.
f) Oranye
Warna yang member arti energy, keseimbangan, kehangatan.
g) Cokelat
Merupakan warna tanah atau bumi, realibility, comfort, daya tahan.
h) Abu-abu
Merupakan warna intelek, masa depan (seperti warna millennium),
kesederhanaan, kesedihan. Warna abu-abu ini adalah warna yang paling
mudah dilihat oleh mata.
i) Putih
Kesucian, kebersihan, ketepatan,
steril, kematian.
commitketidakbersalahan,
to user
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j) Hitam
Warna dengan arti kecanggihan, kematian, misteri, kesedihan. Sebagai
warna

kemasan,

hitam

melambangkan

keanggunan

(elegance),

kemakmuran (wealth) dan kecanggihan (sopiscated).
( Microsoft Referency Library, 2003)

5. Elemen Pembentuk Ruang
a. Lantai
Lantai merupakan bagian bangunan yang berhubungan langsung
dengan beban, baik beban mati, bergerak dan gesek. Karakter lantai harus
mempunyai daya tahan yang kuat dalam mendukung beban-beban yang
datang dari segala perabotan, aktivitas manusia dalam ruang dan lain-lain.
Selain itu, lantai harus bersifat kaku dan tidak bergetar (Djoko Panuwun,
1994, hal.6).
Lantai biasanya merupakan permukaan bawah dalam bangunan
atau ruangan, tetapi tidak selalu horizontal, yang mana furniture dan benda
lain mungkin ditempati beberapa orang yang berjalan (Willian Dudley
Hunt Jr., 1980, hal.77).
Lantai mempunyai tugas untuk mendukung beban yang datang dari
benda-benda, seperti perabot rumah tangga, manusia dengan segala
aktivitasnya dan kerangka itu harus mampu dan kuat memikul beban mati
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atau hidup, lalu lintas manusia dan lain-lain yang menumpangi (Y.B.
Mangun Wijaya, 1988, hal.329).
Lantai harus sedikit lebih gelap daripada dinding (factor sefleksi
difusi) kurang lebih 30%. Sebagai contoh linoleum coklat (12%) terlalu
gelap, marmer putih (50%) terlalu terang.
Persyaratan lantai:
1) Lantai harus kuat dan dapat menahan beban diatasnya.
2) Mudah dibersihkan
3) Kedap suara
4) Tahan terhadap kelembaban
5) Memberikan rasa hangat pada kaki dan sebagainya
Berdasarkan karakteristiknya lantai terbagi menjadi empat, yaitu :
1) Lantai lunak, terdiri dari semua tipe permadani dan karpet. Pemberian

karpet pada lantai dapat menunjang penyerapan bunyi, sbb:
a) Jenis serat, praktis tidak mempunyai pengaruh pada penyerapan
bunyi.
b) Pada

kondisi yang sama tumpukan potongan (cut piles)

memberikan penyerapan yang lebih banyak di bandingkan dengan
tumpukan lembaran (loop piles).
c) Dengan bertambahnya berat dan tinggi tumpukan, dalam tumpukan
potongan kain, penyerapan bunyi akan bertambah.
d) Makin

kedap

lapisan

penunjang

penyerapan bunyi. commit to user
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2) Lantai Semi Keras, terdiri dari pelapisan lantai seperti vinyl, aspal dan
cor.
3) Lantai Keras, terdiri dari semua jenis batuan dan logam yang dipakai
sebagai bahan lantai.
4) Lantai Kayu (parquet), terdiri dari berbagai jenis dan motif bahan

lantai yang terbuat dari kayu.
Dalam pameran lantai berperan untuk memberi petunjuk arus lalu
lintas agar pengunjung tidak bingung dan dapat melihat seluruh stand
partision ataupun barang-barang yang sedang dipamerkan. Pada ruangruang tertentu seperti dapur, pantry, kamar mandi, WC, dipilih jenis lantai
yang kedap air serta warna pola yang serasi dengan fungsi dan
perrawatannya. Pada dareah pertokoan lanati dipasang pada jalur lintas
orang berjalan (hall) dengan motif yang berbeda-beda agar member kesan
adanya perbedaan antar ruang-ruang yang ada di dalam kompleks tersebut.
Pada ruang-ruang rapat yang memerlukan konsentrasi hendaknya jangan
digunakan lantai yang terlalu banyak motif dan warna karena dapat
mengganggu. ( Pamudji Suptandar, 1999 ).

b. Dinding
Dinding merupakan bidang nyata yang membatasi suatu ruang atau
pembatas kegiatan yang mempunyai jenis berbeda. Dinding adalah
penahan beban yang menyangga lantai dan atap, sehingga struktur
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kekuatan dinding sebagai penahan beban harus diperhatikan (John F. Pile,
1995, hal.222).
Dinding merupakan unsur penting dalam pembentukan ruang, baik
sebagai unsur penyekat/ pembagi ruang maupun sebagai unsur dekoratif.
Dalam proses perancangan suatu ”ruang dalam” dinding mempunyai
peranan yang cukup dominan dan memerlukan perhatian khusus, di
samping unsur-unsur lain seperti tata letak, desain furniture serta
peralatan-peralatan lain yang akan disusun bersama dalam suatu kesatuan
dengan dinding.
Setelah fungsi dinding tercapai dan untuk menambah keindahan
ruang, dinding dipergunakan sebagai ”point of interest” dari ruang dinding
samping memberi atau menambah keindahan ruang. Dinding juga dapat
merusak suasana ruang, yaitu apabila dalam perencanaannya sangat
dipaksakan, terutama dikarenakan bahwa dinding tersebut telah ada
sebelumnya. Ini terjadi pada renovasi rumah-rumah kuno, dimana dinding
berfungsi struktural. ( Pamudji Suptandar, 1999 : 147 ).
Dinding pada suatu wadah kegiatan dapat sebagai struktur atau
hanya sebagai pembatas ruang saja, tergantung dari sistem struktur yang
dipakai dalam perencanaannya (Djoko Panuwun, 1995 : 56).
Fungsi dan bentuk dinding terbagi menjadi 2 bagian :
1. Struktur, misalnya :
a) Bearing wall

: dinding yang dibangun untuk menahan tepi
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b) Load bearing wals : dinding untuk menyokong/ menopang balok,
lantai, atap dan sebagainya.
c) Foundation wall

: dinding yang dipakai di bawah lantai,
tingkat dan untuk menopang balok-balok
lantai pertama.

2. Non struktural, misalnya :
a) Party wall

: dinding pemisah antara dua bangunan yang
bersandar pada masing-masing bangunan.

b) Fire wall

: dinding yang digunakan sebagai pelindung
dari pancaran kobaran api.

c) Certain or Panels wall : dinding yang digunakan sebagai pengisi
pada suatu konstruksi rangka baja atau
beton.
d) Partition wall

: dinding yang digunakan sebagai pemisah
dan pembentuk ruang yang lebih kecil
didalam ruang yang besar.

( Pamudji Suptandar, 1999 : 145 )
c. Langit-langit (ceiling)
Pengertian istilah ceiling/langit-langit/plafond, berasal dari kata
”ceiling”, yang berarti melindungi dengan suatu bidang penyekat sehingga
terbentuk suatu ruang. Secara
commitumum
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sebuah bidang (permukaan) yang terletak di atas garis pandangan normal
manusia, berfungsi sebagai pelindung (penutup) lantai atau atap dan
sekaligus sebagai pembentuk ruang dengan bidang yang ada di bawahnya.
Dengan jarak ketinggian tertentu dalam bangunan, ceiling sebagai elemen
penutup utama pada bidang atas sebagai pembentuk atap bangunan.
(Pamudji Suptandar, 1999 : 161)
Ceiling adalah pembentuk ruang yang merupakan penutup bagian
atas. Kesan pertama adalah adanya tinggi rendah ruang, berfungsi sebagai
bidang penempatan lampu, penempatan AC, sprinkler head, audio
loudspeaker dan sebagai peredam suara atau akustik (John F. Pile, 1995,
hal. 250).
Dasar pertimbangan dalam perencanaan langit-langit adalah :
1) Fungsi langit-langit
Fungsi dari langit-langit selain sebagai penutup ruang juga sebagai
pengatur udara dan ventilasi.
2) Penentuan ketinggian
Penentuan ketinggian didasari oleh pertimbangan fungsi, proporsi
ruang, kegiatan ruang, konstruksi dan permainan ceiling.
3) Bentuk penyelesaian
Bentuk dan penyelesaian dapat dilakukan berdasarkan fungsinya
seperti melengkung, berpola, polos, memperlihatkan struktur, dan
sebagainya.
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(Djoko Panuwun, 1999 : 72)
Pada ruang rapat di mana diharapkan tercapainya suatu pendapat
yang membutuhkan konsentrasi, diusahakan agar ceilingnya berbentuk
sederhana, tidak menyolok karena akan mengganggu konsentrasi. Pada
ruang pamer, agar menarik pengunjung, dibuat ceiling yang kontras, saling
bersaing untuk dapat menonjolkan diri dan kesan yang mewah. Dengan
melajunya kemajuan teknologi, dan penemuan-penemuan baru di bidang
industri bahan bangunan tercipta berbagai material ceiling yang
memungkinkan untuk memenuhi segala macam jenis fungsi ruang antara
lain :
a) Untuk mencapai kesan alamiah, kayu, anyaman bambu, rotan,
dan lain-lain
b) Untuk gaya klasikal, plat-plat gibs bermotif
c) Untuk mencapai kesan glamour, kaca (antique glass ceiling),
kain beludru
d) Pada rumah-rumah sederhana, eternit polos (bermotif), tripleks
(multipleks), dan berbagai jenis softboard/akustik tile
e) Pada bangunan-bangunan utilitas, beton exposed
f) Pada bangunan-bangunan umum, alumunium, fiber glass
sebagai skylight, kaca timah pada gereja-gereja.
(Pamudji Suptandar, 1999 : 166)
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6. Sistem Interior
a. Pencahayaan
Cahaya memiliki fungsi yang sangat vital karena menjadi syarat
dalam penglihatan manusia. Meski demikian, cahaya berlebihan akan
memberi dampak kesilauan, sehingga untuk mencapai kesesuaian harus
berdasarkan kebutuhan yang dituntut untuk mendapatkan efektivitas dan
efisien tinggi.
Ada 2 jenis pencahayaan, yaitu :
1) Pencahayaan alami
Pencahayaan alami adalah pencahayaan yang berasal dari sinar
matahari, sinar bulan, sinar api dan sumber-sumber lain dari alam
(fosfor). Sumber pencahayaan alami yang kita gunakan dalam
perancangan ruang dalam pada umumnya dipakai pencahayaan sinar
matahari.
Pencahayaan alami dapat dibedakan dalam dua macam
a) Pencahayaan langsung, yaitu pencahayaan yang berasal dari
matahari/ secara langsung melalui atap/ vide, jendela, gebting kaca
dan lain-lain.
b) Pencahayaan tidak langsung, yaitu pencahayaan yang diperoleh

dari sinar matahari secara tidak langsung. Sistem pencahayaan
tersebut banyak kita temui penggunaannya dalam perancangan
ruang dalam melalui skylight, permainan bidang kaca dan lain-lain.
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2) Pencahayaan buatan
Pencahayaan buatan adalah pencahayaan yang berasal dari cahaya
buatan manusia. Misalnya cahaya lilin, sinar lampu dan lain-lain.
Jenis-jenis pencahayaan dapat dibedakan menjadi lima macam, yaitu :
1) Pencahayaan langsung
Adalah semua sinar yang langsung memancar dari pusatnya ke arah
objek yang disinari. Sistem tersebut banyak menggunakan lampulampu sorot untuk menyinari unsur-unsur dekorasi dalam ruang, dapur
dan toko-toko (etalase-etalase toko) dan juga lampu-lampu meja/
lantai.

2) Pencahayaan tidak langsung
Adalah jika sumber pencahayaan disembunyikan dari pendangan mata
kita sehingga cahaya yang kita rasakan adalah hasil pantulannya,
terutama pada dinding atau ceiling sistem pencahayaan semacam ini
disebut pencahayaan tidak langsung. Sistem tersebut digunakan untuk
mengarahkan atau menuntun orang menuju ke ”suatu” obyek.

3) Pencahayaan setempat
Adalah pencahayaan yang diarahkan untuk menerangi ke suatu tempat
atau obyek, misalnya pada dapur, menjahit, lampu meja belajar
ataupun lampu yang dipergunakan
untuk menerangi sesuatu apa yang
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sedang dikerjakan pada jarak dekat dan yang membutuhkan
pencahayaan lebih khusus.
4) Pencahayaan yang membias (diffused)

Adalah jika sinar yang memancar langsung dari sumbernya terlebih
dahulu melalui suatu bahan atau material yang akan menyebarkan
sinar tersebut dalam area lebih besar dari sumbernya sendiri. Lampulampu pijar menyebarkan cahaya (diffused) melalui bahan gelas/kaca
yang terdapat pada badannya, panel-panel plastik yang membungkus
lampu-lampu neon (cove). Lampu-lampu cahaya yang bersifat
menyebar atau membias banyak digunakan untuk kebutuhan
pencahayaan umum. Sistem ini banyak digunakan pada ruang-ruang
pertemuan, ruang tunggu, koridor dan sebagainya. Pada pencahayaan
yang membias dapat pula diberikan elemen penagkal sehingga
pembiasan cahaya dapat diatur untuk mendapatkan suasana khusus.
5) Pencahayaan khusus
Sistem pencahayaan khusus dibutuhkan untuk jenis pekerjaanpekerjaan tertentu. Misalnya pencahayaan di ruang operasi, lampu
sorot di ruang pameran, dan sebagainya.
( Pamudji Suptandar, 1999 )
Contoh sumber cahaya, antara lain adalah :
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1) Lampu Pijar (Incandescent)
Lampu pijar terdiri dari 3 pokok, yaitu basis, filamen (benang
pijar) dan bola lampu. Besarnya aliran cahaya yang dihasilkan oleh
lampu pijar yang sedang menyala tergantung pada suhu filamennya.
Dengan memperbesar input tenaga, suhu filamen meningkat, radiasi
bergeser ke arah gelombang cahaya lebih pendek dan lebih banyak
cahaya tampak lebih putih. Pengendalian lampu pijar sebagai sumber
cahaya umumnya dengan melapisi bola lampu dengan maksud
mendifusikan cahaya dan diperoleh cahaya.
2) Lampu halogen
Pada prinsipnya lampu halogen termasuk ke dalam lampu pijar karena
prinsip kerjanya mirip dengan lampu pijar. Dengan daya yang sama
dengan lampu pijar, cahaya yang dihasilkan lampu halogen lebih
terang dan lebih putih dibandingkan dengan lampu pijar. Oleh karena
itu cahaya lampu halogen dapat memunculkan warna asli dari objek
yang dikenai cahaya.
3) Lampu Fluorecent
Bentuk lampu ini dapat berupa tabung maupun bola. Lampu
jenis ini merupakan salah satu pelepas listrik yang berisi gas air raksa
bertekanan rendah. Lampu fluoresent generasi terbaru penggunaan
listriknya semakin efisien (mencapai 80 lumen per watt) dan distribusi
speltralnya (pancaran panjang gelombang cahaya) mendekati grafik
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4) Lampu HID (Hide Intensity Discharge )
Cahaya dihasilkan oleh lecutan listrik melalui uap zat logam.
Lampu mercury menghasilkan cahaya dari lecutan listrik dalam tabung
kaca atau kuarsa berisi uap merkuri bertekanan tinggi. Efikasinya
antara 40-60 lm/watt. Dibutuhkan waktu antara 3-8 menit untuk
menguapkan merkuri sebelum menghasilkan cahaya maksimal. Karena
hal itulah, disebut lampu metal halida.
Jenis-jenis lampu HID antara lain :
a) Lampu metal halide
Lampu metal halide menghasilkan cahaya putih dengan kualitas
warna yang baik dan terseedia dalam berbagai ukuran. Lampu
metal halide standar cenderung memiliki temperatur warna dari
3700 hingga 4100K dan tampak terlihat dingin dan sedikit
kehijauan. Indeks penampilan warnanya adalah 65 hingga 70.
Lampu metal halide standar khususnya digunakan dimana warna
bukanlah hal yang penting, seperti arena olahraga, tempat parkir,
pencahayaan taman, dan lampu sorot. Lampu metal halide terbaru
disebut lampu metal halide keramik (ceramic metal halide). Lampu
tersebut memperlihatkan keunggulan penampilan warna (80 hingga
85) dan pilihan lampu yang hangat (3000K) atau dingin (4100K).
Lampu metal halide keramik dapat digunakan untuk pencahayaan
dalam ruang, seperti lampu penerangan, pencahayaan ruang pamer,
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dan lampu sorot dinding, begitu pula untuk pencahayaan pada
ruangan luar.
b) Lampu sodium
Dua jenis lampu sodium yaitu lampu sodium bertekanan tinggi/
high-pressure sodium (HPS) dan lampu sodium bertekanan rendah/
low-pressure sodium (LPS). Warna cahaya lampu sodium
cenderung kekuningan. Lampu HPS menampilkan warna cahaya
merah jambu keemasan yang cenderung menciptakan ruang
dengan warna yang sangat coklat atau warna berkualitas rendah.
Lampu sodium bertekanan rendah memancarkan cahaya berwarna
kuning monokromatik, menciptakan pemandangan yang sama
sekali tidak menampilkan warna lainnya. Walaupun lampu HPS
menawarkan efisiensi energi yang sangat tinggi, namun warnanya
sangat terbatas sehingga hanya digunakan untuk pencahayaan
jalanan, areal parkir, ruang kerja industri berat, gudang, lampu
keamanan, dan aplikasi lainnya di mana warna cahaya bukanlah
hal yang penting. Lampu LPS bahkan lebih tinggi efisiensi
energinya, namun warna cahayanya sangat kurang sehingga
penggunaannya hanya terbatas pada lampu keamanan.
c) Lampu uap merkuri
Lampu uap merkuri adalah jenis lampu yang lebih lama dari jenis
lampu lainnya yang tetap digunakan sebagai lampu jalan dan
lampu keamanan. Akan tetapi, dibandingkan dengan lampu HID
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dan efisiensi energi yang rendah. Lampu ini hampir tidak pernah
digunakan dalam konstruksi bangunan baru.
( Mark Karlen & James Benya, 2006 : 10)

b. Penghawaan
Penghawaan merupakan faktor terpenting dalam proses pergantian
udara. Udara kotor dapat diganti dengan udara bersih melalui pintu dan
jendela. Tingkat kepuasan penghawaan dapat dicapai dari proses
mendinginkan udara mencapai temperatur dan kelembaban distribusi
udara dalam ruang dapat diperhatikan pada tingkat keadaan yang
diinginkan (John F. Pile, 1995, hal.414)
Jenis penghawaan berdasarkan sumbernya ada 2 macam, yaitu :
1) Penghawaan Alami
Yaitu penghawaan yang bersumber dari alam (natural).
Penghawaan alami di dalam suatu ruangan maka harus diperhatikan
ventilasi silang, yang merupakan ventilasi horizontal yang terbuka dari
2 arah yang berhadapan. Untuk itu perlu direncanakan secara cermat
dan baik agar penghawaan alami yang dipergunakan ini sesuai dengan
kebutuhan.
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2) Penghawaan Buatan
Yaitu penghawaan yang dibuat dengan campur tangan manusia.
Penghawaan buatan diperlukan pada ruang serba guna karena tidak
memungkinkan perlubangan-perlubangan yang dapat mengakibatkan
kebocoran suara sehingga tercipta kondisi akustik yang tidak baik.
Penghawaan buatan dalam hal ini adalah penghawaan Air Conditioner
(AC) yang macamnya terdiri dari :
a) Window Unit, yaitu AC yang digunakan pada ruang-ruang kecil
dimana sistem mekanisnya terdapat dalam suatu unit kompak
b) Split Unit, yaitu AC yang digunakan untuk 1 atau beberapa ruang.

Sedangkan kelengkapan untuk evaporator terpisah pada tiap ruang
c) Central AC, yaitu AC yang digunakan untuk ruang luas dan
perlengkapan keseluruhannya terletak di luar ruangan, kemudian
didistribusikan ke ruang-ruang melalui ducting dan berakhir
dengan aliran diffuser
(Pamuji Suptandar, 1982, hal.85)
Penggunaan AC adalah bertujuan agar supaya temperatur,
kelembababn dan distribusi udara dalam ruangan dapat dipertahankan
pada tingkat keadaan yang diinginkan (John F. Pile, 1980, hal.414).
c. Akustik
Ruang

yang

baik

adalah

ruang

yang

sesuai

menjawab

kebutuhannya dari salah satu faktornya adalah mengenai gangguan seperti
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dalam ruang menjadikan menjadikan perlunya kualitas akustik yang
sebaik-baiknya. Akustik dapat mengatasi maslah teknis yang berhubungan
langsung dengan suatu desain interior, antara lain tingkat bunyi yang
berlebihan, perlindungan privasi ruang, tingkat kejelasan pencakupan
dengan latar belakang suara dan pengadaan suara latar yang sesuai dengan
situasi tertentu (John F. Pile, 1980, hal. 421).
Tujuan dari akustik adalah meniadakan dan mengurangi bunyi
yang sifatnya mengganggu, kemudian mengatur sistem bunyi tata suara
agar bunyi yang dikehendaki terdengar jelas tanpa gangguan, serta
menjaga kontinuitas bunyi dan perambatannya dalam ruang-ruang khusus
yang menghendaki sistem akustik spesifik.
Dalam pengaturan penyebaran bunyi di dalam suatu ruang terdapat
3 faktor yang harus diperhatikan yaitu bunyi langsung, bunyi pantul dan
bunyi serap.
1) Bunyi Langsung, yaitu bunyi yang berasal dari sumber suara yang
berjalan langsung mencapai pendengaran
2) Bunyi Pantul, yaitu bunyi yang berasal dari sumber suara yang dalam
pencapaian sebelum ke pendengaran, lebih dahulu mengenai bidang
pantul
3) Bunyi Serap, yaitu bunyi yang mengalami penyerapan karena material
absorbsi
(Prasasto Satwiko, 2004,
hal.129)
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7. Sistem Keamanan
Sistem

pengamanan

terhadap

kegiatan

yang

berlangsung

menggunakan sistem sekuriti, CCTV ( Closed Circuit Television ) dan
Heavy duty door contact (sensor yang dipasang pada pintu). CCTV
(Closed Circuit Television) adalah suatu alat yang berfungsi untuk
memonitor suatu ruang melalui layar televisi/monitor, yang menampilkan
gambar dari rekaman kamera yang dipasang pada setiap sudut ruangan
(biasanya tersembunyi) yang diinginkan oleh bagian keamanan. Semua
kegiatan dapat dimonitor di ruang khusus.
Pada sistem pengamanan terhadap fisik bangunan berupa
pengamanan terhadap bahaya kebakaran.
a. Sistem pengamanan terhadap bahaya kebakaran adalah :
1) Sistem pendeteksi awal
-

Smoke detektor. Alat ini bekerja bila suhu mencapai 700C.

-

Fire alarm sistem. Alarm yang otomatis akan berbunyi jika ada api
atau panas pada suhu 1350C - 1600C

Gambar II.3
Smoke detektor
(Sumber
: www.webdesign.com)
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2) Fire estinguisher
3) Sprinkler
Penempatan titik – titik sprinkler harus disesuaikan dengan standar
yang berlaku dalam kebakaran ringan. Setiap sprinkler dapat
melayani luas area 10-20 m dengan ketinggian ruang 3 m. Ada
beberapa cara pemasangan sprinkler seperti dipasang di bawah
plafon atau di pasang pada dinding. Kepala sprinkler yang
dipasang dekat dinding, harus mempunyai jarak tidak boleh lebih
dari 2,25 m dari dinding.
4) Hidrant Kebakaran
Hidrant kebakaran adalah suatu alat untuk memadamkan
kebakaran yang sudah terjadi dengan menggunakan alat baku air.

Gambar II.4
Fire estinguisher dan Hidrant kebakaran
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b. Dalam usaha memadamkan kebakaran selain api faktor utama yang
harus diperhatikan adalah asap. Untuk mancegah mengalirnya asap
kemana-mana diperlukan alat-alat seperti :
1) Fire damper
Alat untuk menutup pipa ducting yang mengalirkan udara supaya
asap dan api tidak menjalar kemana-mana. Alat ini bekerja secara
otomatis, kalau terjadi kebakaran akan segera menutup pipa-pipa
tersebut.
2) Smoke & heat ventilating
Alat ini dipasang pada daerah-daerah yang menghubungkan udara
luar. Kalau terjadi kebakaran, asap yang timbul segera dapat
mengalir keluar, sehingga para petugas pemadam kebakaran akan
terhindar dari asap-asap tersebut.
3) Vent & exhaust
Dipasang di depan tangga kebakaran yang akan berfungsi
menghisap asap yang akan masuk pada tangga yang akan dibuka
pintunya. Dapat pula dipasang di dalam tangga, secara otomatis
berfungsi memasukkan udara untuk memberikan tekanan pada
udara di dalam ruang tangga.
(Dwi Tanggoro, 2004 : 40)
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c. Sistem keamanan dari ancaman kejahatan manusia
Sistem keamanan dari ancaman kejahatan manusia (pencurian)
diterapkan dengan sekuriti, CCTV (Close Circuit Television) dan
Heavy duty door contact (sensor yang dipasang pada pintu).
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BAB IV
ANALISA DESAIN

A.PROGRAM PERANCANGAN
1. Pengertian Solo Techno Center
Solo Techno Center (STP) adalah sebuah kawasan terpadu yang
menggabungkan dunia industri, pusat riset dan pelatihan, kewirausahaan,
dalam suatu lokasi di kota Surakarta yang memungkinkan aliran informasi dan
teknologi secara lebih efisien dan cepat di kota Surakarta.

2. Asumsi Lokasi
Pertimbangan site plan didasarkan pada beberapa hal antara lain
•Luas tanah yang memenuhi
•Lokasi tersebut mempunyai akses yang yang tinggi terhadap fasilitas dan
sarana penunjang operasional
•Lokasi merupakan salah satu konsentrasi publik sehingga berpotensi

untuk untuk mudah dijangkau.
•Lokasi berada di area edukasi yang strategis untuk dijangkau dari kota-

kota di sekitar kota Solo.
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Gambar IV. 1
Peta Kota Solo
(Sumber : www.surakarta.go.id)

3.

Analisa Pengelompokkan Kegiatan
a. Pelaku Kegiatan
1). Pengelola
Terdiri dari pengelola

STP beserta staf-staffnya yang akan

bertugas melayani pengunjung maupun perusahaan tenant.

2). Pengunjung
Terdiri dari masyarakat awam, baik yang akan bergabung
sebagai perusahaan tenant, atau calon siswa STP maupun
masyarakat biasa yang hanya ingin mengenal teknologi dunia
industri lebih dekat. Dalam hal tersebut pengunjung dapat dibagi
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menjadi pengunjung calon anggota dan pengunjung non calon
anggota.

3). Peneliti
Merupakan kelompok yang akan meliti tentang teknologi
industri. Penelitian yang dimaksud bisa berupa pembuatan
prototype baru baik tentang hasil industri maupun alat-alat
penunjang industri (melakukan temuan baru), penelitian mengenai
teori-teori yang sudah ada, maupun mengembangkan teknologi yang
sudah ada.

4). Siswa STP
Merupakan peserta pendidikan dan pelatihan yang akan dididik
dan dilatih sesuai dengan standar teknologi nasional.

5) Penyewa/Perusahaan Tenant.

b. Macam Kegiatan
1) Pelayanan Bisnis serta Informasi
a)Kegiatan Pengelolaan Perusahaan
Merupakan kegiatan mengelola perusahaan seperti yang
terjadi pada perusahaan dalam menjalankan bisnis pada
umumnya. Segala

fasilitas perkantoran akan disediakan oleh

pengelola Solo Techno Center.
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b)Kegiatan Seminar
Merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penyampaian
informasi mengenai penjelasan yang belum banyak diketahui
banyak oleh masyarakat. Sifat kegiatannya lebih terbuka untuk
umum, dan tidak terpaku pada perusahaan-perusahaan yang ada
dalam STP.
c)Kegiatan Pustaka

2) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan
Kegiatan ini adalah kegiatan ilmiah yang berupa penelitian.
Penelitian yang dimakasud meliputi tentang pengaplikasian teknologi
terutama teknologi baru dalam dunia industri (uji coba), pembuatan
prototype baru baik prototype alat-alat bantu industri ataupun
prototype

produk industri, maupun pengembangan teknologi yang

lebih baik lagi.

3) Kegiatan Eksibisi/ pameran
Kegiatan ini ditujukan untuk mengenalkan

teknologi dunia

industri kepada masyarakat awam baik pengusaha maupun non
pengusaha. Kegiatan ini berlangsung di ruang pamer dan dibagi ke
dalam dua jenis, yaitu pameran temporer dan pameran tetap. Pameran
temporer diperuntukkan untuk umum dan materi pameran berupa
pameran dagang maupun pameran ilmiah, kegiatan ini dilakukan di
ruang pamer inti Solo Techno Center. Sedang untuk pameran tetap,
commit to user
98

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

materi yang dipamerkan lebih ditekankan pada hasil kreativitas siswa
dan staff pengajar dan ahli peneliti lain.

4) Kegiatan Pengelolaan dan oprasional
Kegiatan ini dilakukan oleh pengelola STP. Kegiatan yang
dilakukan oleh pengelola STP antara lain mengelola STP dari segi
manajerial dan administrasi.

5) Kegiatan Penunjang.
Kegiatan penunjang adalah kegiatan yang terjadi dalam rangka
untuk mempermudah kegiatan-kegiatan lain dalam STP, misalnya
metabolisme, ibadah dan lain-lain.

6) Kegiatan Servis
Adalah kegiatan yang meliputi

perawatan bangunan dan fasilitas

interior yang ada di dalam STP, serta melayani segala kebutuhan baik
kebutuhan oleh pengelola STP.

c. Sifat Kegiatan
1) Publik
Adalah kegiatan yang bersentuhan langsung dengan pihak-pihak di
luar STP baik perorangan maupun non perorangan seperti transaksi bisnis,
pameran dan eksibisi, promosi perusahaan, informasi bisnis dan industri.
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2) Semi Publik
Adalah kegiatan yang masih berhubungan dengan pihak luar tapi masih
dalam batas-batas tertentu. Misalnya seminar, rencana kerjasama dan
pengembangan industri, pendaftaran pendidikan dan pelatihan bagi calon
siswa didik STP, pendaftaran perusahaan tenant yang akan bergabung
dalam STP, penelitian dan pengembangan teknologi.

3) Privat
Kebanyakan

adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengelola STP,

seperti manajerial dan pengelolaan STP.

4) Servis
Adalah kegiatan pelayanan baik untuk umum maupun pengunjung
STP.
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4. Struktur Organisasi Kelembagaan
Direktur
Utama
Direktur
Teknik

Direktur
Umum
Seksi Umum
& Keuangan

Seksi Pelatihan
Seksi Produksi

Seksi Perencanaan
Pelaporan & HRD

Seksi Pemeliharaan
& Perawatan

Seksi Kerjasama/
Pemasaran

Direktur
Oprasional

Direktur
International Language
Direktur

Direktur
Applied Enginering Center

Information & communication
technology

Direktur
Applied business center

Direktur
Tourism Service Center

Direktur
Special Care Center
Direktur

Direktur

Coordination Cooperation Center

Agriculture Technology

Skema IV. 1
Struktur Organisasi Kelembagaan STP
(Sumber : analisa penulis, 2010)
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5. Sistem Operasional
Sistem operasional pada bangunan ini adalah buka setiap hari dari
hari Senin sampai hari Minggu dengan waktu operasional adalah sebagai
berikut :
Pendidkan dan Pelatihan

Eksibisi dan Pameran

Senin – Jumat : 08.15 – 22.00
istirahat

Senin – Minggu (Setiap Hari)

: 12.00-13.00

09.00-17.00

15.00 – 16.00
18.00-18.30
6. Analisa Pola Kegiatan
Analisa pola kegiatan akan dilakukan berdasarkan pada jenis kegiatan yang
terjadi di STP.
a. Kegiatan Peneliti/Pengembangan.
•Peneliti/ Asisten Peneliti
Melakukan penelitian/
percobaan
Datang

Rapat/meeting
Kegiatan administrasi

Pulang

Kegiatan administrasi

Skema IV.2
Pola Kegiatan Peneliti/Asisten Peneliti
(Sumber : Analisa penulis, 2010)
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•Staff karyawan fas. Penelitian
Datang

pulang

Membuka fas.
Penelitian/pengembangan
& service center

Melayani adm. Peneliti
& asisten peneliti

Menutup fas.
penelitian/pengembangan
& service center

Kegiatan administrasi

Sholat/ibadah
Makan-minum
metabolisme

Skema IV.3
Pola Kegiatan Staff Karyawan fas. Penelitian
(Sumber : Analisa penulis, 2010)

b. Kegiatan Pelayanan Bisnis dan Informasi
Kegiatan administrasi
• Staff/ karyawan

Datang

Melayani konsumen

Membuka fas.

Transaksi bisnis
Pulang

Menutup fas. penjualan

Melayani konsultasi
penjualan

Skema IV.4
Pola Kegiatan Staff/karyawan fas. Pelayanan Bisnis dan Informasi
(Sumber : Analisa penulis, 2010)
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• Pengunjung

Pelayanan service center
Datang

Konsultasi produk

Mencari informasi

Transaksi bisnis

Sholat/ibadah
Makan-minum
metabolisme

Pulang
Kegiatan administrasi

Skema IV.5
Pola Kegiatan Pengunjung fas. Pelayanan Bisnis dan Informasi
(Sumber : Analisa penulis, 2010)

c. Kegiatan Eksibisi, Pameran dan Pengenalan Teknologi Industri
•Staff/karyawan

Melayani pengunjung
Datang

Bongkar pasang materi
pameran

Membuka fas.pameran

Sholat/ibadah
Makan-minum
metabolisme

Menjaga stan

Pulang

Menerangkan pameran
Menyiapkan materi
seminar
Skema IV.6
Pola Kegiatan Staff/karyawan Eksibisi, Pameran dan Pengenalan Teknologi Industri
(Sumber : Analisa penulis, 2010)
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•Pengunjung

Datang

Mengikuti seminar

Mencari informasi

Mencoba “new product”

Menunggu

Melihat pameran

Sholat/ibadah
Makan-minum
metabolisme

Pulang
Administrasi/
Daftar tamu

Skema IV.7
Pola Kegiatan Pengunjung Eksibisi, Pameran dan Pengenalan Teknologi Industri
(Sumber : Analisa penulis, 2010)

d. Kegiatan Pengelolaan dan Oprasional
•General Manager STP

Menerima tamu
Planning

Datang

Programming
Pulang
Rapat/meeting

Skema IV.8
Pola Kegiatan General Manager STP
(Sumber : Analisa penulis, 2010)
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• Manager STP

Menerima tamu
Budgeting

Datang

Controlling

Sholat/ibadah
Makan-minum
metabolisme

Pulang
Rapat/meeting

Skema IV.9
Pola Kegiatan Manager STP
(Sumber : Analisa penulis, 2010)

•Kepala bagian-Kepala bagian STP

Menerima tamu
Evaluating

Datang

Kegiatan administrasi
Pulang
Rapat/meeting

Skema IV.10
Pola Kegiatan Kepala Bagian STP
(Sumber : Analisa penulis, 2010)

commit to user
106

Sholat/ibadah
Makan-minum
metabolisme

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

• Staff/karyawan STP

Menerima tamu
Simpan olah data

Datang

Kegiatan administrasi

Sholat/ibadah
Makan-minum
metabolisme

Pulang
Simpan olah arsip

Skema IV.11
Pola Kegiatan Staff/karyawan STP
(Sumber : Analisa penulis, 2010)

e. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
• Staff/karyawan STP

Datang

Mencari
informasi
Menunggu

Pulang

Administrasi
siswa/
pendaftaran
Administrasi
siswa/
pendaftaran

Mencari data
Belajar teori
Belajar praktik
Workshop

Mengambil
barang
Skema IV.12
Pola Kegiatan Staff/karywan bag. Pendidikan dan Pelatihan
(Sumber : Analisa penulis, 2010)
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• Staff/karyawan pengajar

Melayani
pendaftaran

Datang

Membuka fas.
Adm siswa/
Pendidikan
Mengajar teori
Staff pengajar&absensi
&pelatihan
Persiapan
mengajar

Pulang

Sholat/ibadah
Makan-minum
metabolisme

Mengajar
praktik

Mengambil/menyimpan
Mengambil barang &
alat mengajar
menutup fas. mengajar

Skema IV.13
Pola Kegiatan Staff/karywan pengajar bag. Pendidikan dan Pelatihan
(Sumber : Analisa penulis, 2010)

f. Kegiatan Penunjang

Metabolism

Sholat/ibadah
Istirahat

Datang

Perbankan
Pulang
Makan-minum

Skema IV.14
Pola Kegiatan Penunjang
(Sumber : Analisa penulis, 2010)
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g. Kegiatan Servis

Membuang sampah
Mengambil/menyimpan
alat
Perawatan
Checking

Datang

Pembersihan
Pulang
Menyiapkan Makanminum

Skema IV.15
Pola Kegiatan Service
(Sumber : Analisa penulis, 2010)

7. Analisa Kebutuhan Ruang
Dasar pertimbangan :
a. Kegiatan yang dilakukan
Kegiatan- kegiatan di atas menjadi pertimbangan dalam kebutuhan ruang
yang akan mewadahi pelaku untuk beraktivitas
b. Pelaku kegiatan yang bersangkutan
Dari kegiatan di atas, diperlukan ruang-ruang yang akan mewadahi
kegiatan-kegiatan yang terjadi tersebut. Ruang-ruang yang akan mewadahi
kegiatan-kegiatan tersebut akan dikelompokkan sesuai dengan kegiatan yang
terjadi di dalamnya. Sehngga akan terbentuk kelompok-kelompok ruang yang
berdasarkan kegiatan-kegiatan seperti Kegiatan Penelitian/Pengembangan,
to user
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pengelolaan dan oprasional, kegiatan penunjang dan kegiatan servis. Kegiatankegiatan tersebut di atas terjadi pada STP. Sehingga akan ada ruang yang sama
sesuai dengan kebutuhan.
a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan.
PELAKU

MACAM KEGIATAN

KEB.RUANG

Pengunjung/siswa didik

Mencari informasi

Lobby

Pendaftaran/adm. Siswa
Menunggu

R. tunggu

Menyimpan/mengambil barang

R.loker

Belajar teori

R.kelas teori

Belajar praktik

&

Mencari data

R. gambar
Perpustakaam
R. internet/IT

Staff karyawan/staff pengajar

Istirahat

Cafeteria

Melayani pendaftar, calon siswa

Lobby

Melayani informasi dan adm
staff
Mengajar

R.kelas teori

Belajar praktik

Laboratorium/workshop
&

Mill/bubut/grinda/kerja bangku
R. gambar
Mengembalikan/ambil alat
Gudang
mengajar
Semua

Sholat/ibadah

Mushola

Makan-minum

Cafeteria

Metabolism

Lavatory

Tabel IV. 1
Pola Kebutuhan Ruang bag. Pendidikan dan Pelatihan
user 2010)
(Sumber commit
: Analisatopenulis,
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b. Kegiatan incubator Bisnis dan Informasi.
PELAKU

MACAM KEGIATAN

KEB.RUANG

Melayani konsultasi

R. lobby
R. pengelolaan pelayanan

Kegiatan administrasi
informasi
Staff karyawan
Menyiapkan seminar launching
R. seminar/
produk
Mengolah data

Office/R.pengolahan data

Konsultasi bisnis

R. biro teknik

Mencari informasi

R. lobby

Sholat/ibadah

Mushola

Makan-minum

Cafeteria

Metabolism

Lavatory

Pengunjung

Semua

Tabel IV. 2
Pola Kebutuhan Ruang bag. incubator Bisnis dan Informasi
(Sumber : Analisa penulis, 2010)

b. Kegiatan Penelitian/Pengembangan.
PELAKU

MACAM KEGIATAN

KEB. RUANG

Melekukan penelitian/percobaan
Laboratorium/Workshop
& perbaikan
Peneliti/asisten

Staff/karyawan

Semua

Rapat/meeting

R. rapat

Kegiatan administrasi

R.Pengelola Laboratorium

Kegiatan mencari data

R internet/IT, perpustakaan,

Melayani administrasi lab

R.pengelola Laboratorium

Sholat/ibadah

Mushola

Makan-minum

Cafeteria

Metabolism

Lavatory

Tabel IV. 3
Pola Kebutuhan Ruang
bag.toPenelitian/Pengembangan
commit
user
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c. Kegiatan Pameran dan eksibisi
PELAKU

MACAM KEGIATAN

KEB.RUANG

Bongkar pasang materi pameran

Gudang, R. persiapan Pameran

Menjaga stan
R. pameran
Staff/karyawan

Menerangkan materi stan
Menyiapkan materi seminar

R. persiapan seminar

Seminar
Mencari informasi

R.lobby

Melihat pameran
Pengunjung

R. pameran
Mengikuti seminar
R. seminar/Area launching

Semua

Sholat/ibadah

Mushola

Makan-minum

Cafeteria

Metabolism

Lavatory

Tabel IV. 4
Pola Kebutuhan Ruang bag. Pameran dan eksibisi
(Sumber : Analisa penulis, 2010)

d. Kegiatan Pengelolaan dan Oprasional
PELAKU

MACAM KEGIATAN

KEB.RUANG

Menerima tamu

R tamu

Planning
General Manager

Office
Programming
Rapat/meeting

R. Rapat

Budgeting
Office
Manager-manager

Controlling
Rapat/meeting
commit
to user
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Menerima tamu

R. tamu

Evaluating
Office
Kegiatan administrasi
Kepala bagian
Rapat/meeting

R. Rapat

Menerima tamu

R tamu

Kegiatan administrasi
Office
Simpan/olah data
Staff/karyawan

Semua

Simpan/olah arsip

R. Arsip

Menerima tamu

R. tamu

Sholat/ibadah

Mushola

Makan-minum

Cafeteria

Metabolism

Lavatory

Tabel IV. 5
Pola Kebutuhan Ruang bag. Pengelolaan dan Oprasional
(Sumber : Analisa penulis, 2010)

e. Kegiatan Penunjang
PELAKU

Semua

MACAM KEGIATAN

KEB.RUANG

Istirahat

R. Istirahat

Perbankan

ATM

Makan-minum

Kafetaria

Metabolism

Lavatory

Sholat/ibadah

Mushola

Tabel IV. 6
Pola Kebutuhan Ruang bag. Penunjang
(Sumber : Analisa penulis, 2010)
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8. Organisasi Ruang
a.Program Ruang
1.Lobby
2.R. seminar
3.Kantor
4.Ruang rapat
5.Perpustakaan
6.R. internet/IT
7.R. pameran
8.Caffetaria
b.Jenis Ruang
1)Ruang publik
•Lobby
•Caffetaria
•Ruang pameran
2)Ruang Semi Publik
•Perpustakaan dan R. internet/IT
•Ruang seminar
•Area tunggu seminar
3)Ruang Privat
•Kantor/ office
4)Ruang Servis
•Lavatory
commit to user
•Ruang Mechanical Electrical/Genset
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•Mushola
•Ruang Keamanan
•AHU

9. Besaran Ruang
JUMLAH
NO

JENIS RUANG

LUASAN

TOTAL
RUANG

1

Lobby

FO : kapasitas 4 orang, modul @

1,2-

1

1,8 m2
-Luasan 4 x 1,5 = 6 m2
-Furniture = 5 m2
-Flow 30 % x 6 m2 = 2 m2

Total besaran ruang = 13 m2
R. tunggu lobby : kapasitas 20 orang,

1

modul @ 1,2-1,8 m2
-Luasan 20 x 1,5 = 30 m2
-Furniture = 10 m2
-Flow 40 % x 30 m2 = 12 m2

Total besaran ruang = 52 m2
R. pameran dan Eksibisi
- temporer : kapasitas 100 orang, modul
@

1,2-1,8 m2
-Luasan 100commit
x 1,5 =to
150
m3
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115

1

352m2

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

-Furniture = 40 m2
-Flow 30 % x 150 m2 = 45 m2

Total besaran ruang = 235 m2
- tetap : kapasitas 50 orang, modul @
1,2-1,8 m2
-Luasan 50 x 1,5 = 75 m2
-Furniture = 20 m2
-Flow 30 % x 30 m2 = 22.5 m2

Total besaran ruang = 117,5 m2

2

R. Perpustakaan R. koleksi buku : kapasitas 25 orang,

1

modul @ 1,2-1,8 m2
-Luasan 25 x 1 = 25 m2
-Furniture = 20 m2
-Flow 30 % x 30 m2 = 4.5 m2

Total besaran ruang = 49.5 m2

1

R. Baca : kapasitas 50 orang, modul @
1,2-1,8 m2
-Luasan 50 x 1 = 50 m2
-Furniture = 100 m2
-Flow 30 % = 4.5 m2

Total besaran ruang = 154.5 m2
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R. penempatan tas : asumsi 15 m2

1

R. Pengelola : 29 m2 ( asumsi 7
orang).

3

R. Komputer

1

188 m2

1

515,6 m2

Komputer : kapasitas 50 orang, modul
@

1,2-1,8 m2
-Luasan 50 x 1 = 50 m2
-Furniture = 135 m2
-Flow 30 % = 12 m2

Total besaran ruang = 188 m2

4

R. Seminar
R. Seminar : kapasitas 200 orang,
modul @ 1,2-1,8 m2
-Luasan 200 x 1,5 = 300 m2
-Furniture = 100m2
-Flow 30 % x 300 m2 = 90 m2

Total besaran ruang = 490 m2
R. Persiapan : kapasitas 8 orang, modul
@

1,2-1,8 m2
-Luasan 8 x 1,5 = 300 m2
-Furniture = 10m2
2
-Flow 30 % commit
= 3,6 mto
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Total besaran ruang = 25,6 m2

1

52 m2

1

103,5 m2

Area Tunggu Seminar :52 m2
(asumsi 20 orang ).

5

Cafetaria
kapasitas 50 orang, modul @ 1,21,8 m2
-Luasan 50 x 1,5 = 300 m2
-Furniture = 15m2
-Flow 30 % = 13.5 m2

6

Office/Pengelola

Total besaran ruang = 73 m2

-Asumsi kapasitas 10 orang,
Total besaran ruang = 31.55 m2
7

Mushola,
keamanan dan
Lavatory

Mushola : kapasitas 30 orang, modul @
1,2-1,8 m2
-Luasan 30 x 1,5 = m2
-Furniture = 0m2
-Flow 30 % = 1,35 m2

Total besaran ruang = 58,5 m2
Lavatory : kapasitas
8 orang,
commit
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1,2-1,8 m2
-Luasan 8 x 1,5 = 300 m2
-Furniture = 10m2
-Flow 30 % = 3,6 m2

Total besaran ruang = 25,6 m2
Keamanan : kapasitas 3 orang, modul
@

1,2-1,8 m2
-Luasan 3 x 1,5 = 4.5 m2
-Furniture = 5m2
-Flow 30 % = 1 m2

Total besaran ruang = 10.5 m2
1938,75
m2
GRAND TOTAL

10. Hubungan Antar Ruang

Keterangan :

commit to user

: Hubungan langsung
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: Tidak berhubungan

Tabel IV. 7
Hubungan Antar Ruang
(Sumber : Analisa penulis, 2010)

11. Zonning dan Grouping
Zonning
Bangunan Solo Techno Center ini dapat dibagi menjadi beberapa group
pengguna yang berhubungan dengan sifat ruang, kegiatan pengguna dan
penggunaannya yaitu :
•Publik, merupakan ruang yang langsung berhubungan dengan khalayak
ramai atau pengunjung umum tanpa dibatasi secara protokoler atau
administrasi
•Semi Publik, merupakan ruang yang bersifat resmi baik dari segi
pengguna maupun kegiatan penggunaannya
•Privat, merupakan daerah yang tertutup untuk umum dan hanya
berhubungan dengan kegunaan dan pengguna ruang.
•Service, merupakan area dimana pengunjung dapat memanfaatkan
ruangan tersebut, seperti toilet maupun lavatory.
Dari pembagian beberapa jenis ruang diatas, maka dapat dijadikan
faktor pertimbangan dalam menentukan zoning dan grouping. Zonning
dan Grouping dari bangunan ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

commit to user
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Dari pembagian beberapa jenis ruang diatas, maka dapat dijadikan faktor
pertimbangan dalam menentukan zoning dan grouping. Zonning dan Grouping
dari bangunan ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Alternatif 1

Private

Semi
Publik

Servis

Semi Publik

Publik

Publik

Gambar IV. 2
Gambar Zonning Alt. 1
(Sumber : Analisa penulis, 2010)
Kelebihan :
-Zona

publik dapat dicapai dengan mudah oleh pengunjung.

-Zona

privat berada di area dengan tingkat kebisingan yang rendah.

-Pemantauan

dan pelayanan pengelola ke area publik dan semi publik dapat

dengan mudah dilakukan
-Pemisahan

area pada zona semi publik.

Kekurangan :
-Zona

semi publik dapat terlihat dari luar.

-Adanya area

publik yang terpisah dan menyendiri
commit to user
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Alternatif 2

Semi
Publik

Servis

Private
Private
Publik

Gambar IV. 3
Gambar Zonning Alt. 2
(Sumber : Analisa penulis, 2010)
Kelebihan :
-Arah

sirkulasi dari main lobby menuju fasilitas utama dapat dicapai dengan

mudah.
-Zona

privat dibagi menjadi dua,dan menjadi lebih fokus pada area masing-

masing.
Kekurangan :
-Zona

privat berada pada area dengan tingkat kebisingan yang cukup tinggi.

-Sulit

melakukan Pemantauan dan pelayanan pengelola ke area privat yang

terpisah.
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Grouping
Alternatif 1

Toilet, lavatory

R. kelas umum& per
divisi.
R rapat, office
gudang

R. seminar
Perpustakaan
& R. internet

Toilet
Mushola
Lavatory
cafetaria

R.pamer,
workshop

Lobby
Resepsionist
R. Informasi
R. Tamu

Gambar IV. 4
Gambar Grouping Alt. 1
(Sumber : Analisa penulis, 2010)

Organisasi
Secara Radial

Ruang

a.Kombinasi dariorganisasi yang terpusat dan
organisasi radial.
b.Organisasi yang terpusat mengarah kedalam
sedangkan yang radial mengarah keluar.
c.Lengan radial dapat berbeda satu sama
dengan

yang

lainnya,

kebutuhan dan fungsi ruang.
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Kelebihan :
-R.

pengelola berada pada area dengan tingkat kebisingan yang rendah.

-Lobby dari

sudut mobilitas pengunjung yang datang dari ME akan dapat

berkomunikasi dengan ruang informasi atau langsung menuju ke aktifitas yang
diharapkan.

Kekurangan :
-Terjadi

crowded di area privat, antara office dan ruang kelas.

Alternatif 2

Toilet, lavatory

R . rapat
office

R. seminar
Perpustakaan
& R. internet
R.pamer

Lobby
Resepsionist
R. Informasi
R. Tamu

Toilet
Mushola
Lavatory
cafetaria

R. kelas umum& per
divisi.
Gudang
Workshop

Gambar IV. 5
Gambar Grouping Alt. 2
(Sumber : Analisa penulis, 2010)

Kelebihan :
-Semua area

rekreatif terdapat pada l area yang sama.
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ruang tertata lebih baik dan fungsi masing-masing ruang dapat

dirasakan lebih jelas.
Kekurangan :
-Jauhnya
-R.

sirkulasi antara ruangan R. kelas dengan R. Pengelola.

Pengelola berada pada area dengan tingkat kebisingan yang cukup tinggi.

12. Pola Sirkulasi
Sistem Sirkulasi
•Linier

Keuntungan
a.Jalan

yang

lurus

Kerugian
dapat a.Pengunjung

harus

me-

menjadi unsur pengorganisir ngerti arah fungsi ruang
yang akan dituju

utama
b.Memiliki
ternatif

beberapa
pilihan

aljalan:

melengkung, memo- tong ,
jalan bercabang, dan loop
a.Pengunjung dapat me-

a.Sirkulasi monoton, karena

milih alternative ruang yang

setiap ruang kembali ke titik

dituju

yang sama.

b.Arah sirkulasi jelas

b.Pengunjung

harus

me-

ngerti arah fungsi ruang
a.Pengunjung dihadap- kan

yang dituju
a.Sirkulasi dapat melelah

pada banyaknya

kan pengunjung

alternatif

ruang

b.Kurang

b.Pola sirkulasi jelas

pengunjung

efektif
yang

karena
akan

menuju fungsi ruang di
ujung area harus mele- wati
fungsi ruang lain.
Tabel IV. 8
Alternatif Pola Sirkulasi
user 2010 )
( Sumber commit
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Keterangan:

SIRKULASI
solo technopark

Pengunjung
Pengelola

Gambar IV. 6
Pola Sirkulasi
(Sumber : analisa penulis, 2010)

B. KONSEP PERANCANGAN
1. Ide Dasar Perancangan
Ide gagasan yang dimunculkan dalam Solo Techno Centerini
adalah ingin membangun sebuah tempat yang mewadahi segala hal tentang
kebutuhan fasilitas informasi teknologi dimana pengunjung tidak perlu jauhjauh untuk menemukan tempat yang pas yang dapat mewadahi segala hal
tersebut karena Solo Techno Centerini sudah mewadahi semuanya yaitu
dengan adanya area seminar, perpustakaan, eksibisi, dan ruang komputer.
commit to user
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dan simpel, kebutuhan akan kecantikan dan penampilan akan

terpenuhi.

2. Tema
Tema dari perancangan interior Solo Techno Center ini adalah konsep
perancangan mengacu pada gaya modern hitech. Modern diartikan sebagai desain
interior yang minimalis, terbaru dengan mengeksplorasi ruang, material dan
teknologi sesuai dengan kebutuhan. Unsur hitech diperlihatkan pada penggunaan
element interior yang terbaru dan canggih.
Tema yang diambil dalam interior Solo Techno Center ini berdasar pada
tujuan yang mendasar untuk mewujudkan penataan interior Solo Techno Center
dengan desain dan tema biomorphic sebagai konsep perancangan interior yang
penerapan terletak pada element-element interior sehingga menimbulkan kesan
tersendiri terhadap para pengunjung. Tema yang diambil oleh penulis dalam
perancangan dan perencanaan Solo Techno Center adalah “hi-tech”.
Hi-tech adalah mengembangkan kecanggihan teknologi dan menggunakan
elemen-elemen structural yang sangat dominan dengan bahan-bahan pabrikasi
pada elemen interior, eksterior maupun elemen structural dan utilitasnya serta
pemilihan warna-warna yang menunjukkan suatu arsitektu maupun interior
dengan teknologi canggih (www.geocities.com)
Tema tersebut dirasa cocok bagi penulis dalam perancangan dan
perancangan Solo Techno Center karena dunia industri teknologi

selalu

bersinggungan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi tinggi.
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Tema hi-tech diterapkan pada perancangan bentuk bangunan dan juga
pada bentuk-bentuk dari furniture yang digunakan dalam bangunan ini. Dari
sekian banyak karakteristik dari hi-tech perancang hanya mengambil beberapa
karakteristik saja untuk diterapkan pada perencanaan dan perancangan bangunan
ini. Karakteristik tersebut antara lain bentuk-bentuk dan juga penggunaan bahan
yang sesuai dengan konsep modern dan menggunakan warna-warna monokrom

3. Aspek Suasana dan Karateristik Ruang
Aspek suasana yang ingin dicapai dalam Solo Techno Centerini
adalah suasana yang dapat memberi kehangatan dan semangat kepada para
kostumer dengan memasukkan unsur-unsur yang dapat membangun semangat
tersebut. Unsur-unsur itu adalah yang berhubungan dengan tema yaitu modern
yang akan diaplikasikan dalam penataan interior sehingga dapat membangun
semangat para kostumer. Unsur-unsur tersebut antara lain aplikasi pada
dinding yang menggunakan kaca finishing sandblast, poster-poster besar
produk dan model-model, untuk membangun kesan modern aplikasi pada
warna dinding diberi warna cokelat dan hijau, pemilihan pola lantai berbentuk
asimetris.
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Gambar IV. 7
Aplikasi pada Aspek Suasana Interior
(Sumber : analisa penulis, 2010)
4. Aspek Pola Penataan Ruang dan Furniture
Aspek penataan ruang ini berhubungan dengan organisasi ruang
dan sirkulasi. Sebagai faktor dalam pertimbangan penataan ruang yaitu :
-

Organisasi ruang, zoning dan grouping

-

Fungsi dan besaran ruang

-

Aktivitas yang berlangsung di dalamnya

-

Kemudahan pencapaiannya

a. Lay Out
1. Cafe
Pemilihan organisasi ruang dalam cafe adalah organisasi ruang
cluster. Dimana organisasi ini merupakan pengulangan bentuk fungsi
yang sama, tetapi komposisinya dari ruang-ruang yang berbeda
commit to user
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fungsi area yang dibentuk. Untuk area makan dibedakan atas area
makan lounge dan restoran.
2. eksibisi
Organisasi radial dipilih dalam penataan layout untuk eksibisi.
Perpaduan antara organisasi terpusat dan linier ini cocok untuk
penataan layoutnya karena penataan layoutnya dikelompokkan pada.
3. perpustakaan
Untuk perpustakaan sendiri terdapat satu ruang besar untuk
perawatan sehingga organisasi terpusat dipilih dalam penataan
layoutnya karena satu ruang besar sebagai pusat kegiatan.

b. Furniture
Dalam pemilihan furniture mempunyai kaitan antara aspek satu
dengan aspek yang lain. Sebagai bahan pertimbangan dalam pemilihan
furniture didasarkan pada:
1)Fungsi dari furniture itu sendiri
2)Faktor kenyamanan dan keamanan bagi pemakai dengan menghindarkan sudutsudut yang tajam
3)Faktor estetika yang disesuaikan dengan tema yang ditampilkan
4)Ketahahan terhadap perubahan temperatur dan kekuatan konstruksinya
5)Kemudahan dalam perawatan maupun kebersihannya
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Pemilihan furniture mempunyai kaitan dengan tema yang dipilih.
Dengan tema modern bentuk-bentuk furniture yang dipilih yang memiliki
bidang bundar, memiliki garis lengkung dan berkesan minimalis sesuai
dengan fungsinya. Begitu juga warna yang dipilih adalah warna-warna
cokelat dan hijau.

5. Aspek Bentuk dan warna
Sesuai

dengan

tema

dan

konsep

bentuk-bentuk

yang

dipergunakan adalah bidang datar, lurus, bidang bundar dan lengkung.
Penerapan warna disesuaikan dengan penciptaan suasana ruang dimana
didasarkan pada warna cokelat dan hijau yang mendukung tema modern,
warna cokelat menyiratkan kehangatan dan semangat dan untuk menciptakan
keseimbangan dipadukan juga dengan warna hijau yang menenangkan. Selain
itu penambahan penggunaan warna orange khususnya untuk interior bertujuan
untuk menimbulkan semangat.

6. Elemen Pembentuk Ruang
a. Lantai
Lantai merupakan salah satu elemen pembentuk interior yang
memegang peranan penting di dalam ruang. Lantai akan membantu
pembentukan kesan dari tempat lantai itu berada, membangun kesan luas,
commitdiwakilkan
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Lantai mempunyai tugas untuk mendukung beban yang datang dari
benda-benda, seperti perabot rumah tangga, manusia dengan segala
aktivitasnya dan kerangka itu harus mampu dan kuat memikul beban mati
atau hidup, lalu lintas manusia dan lain-lain yang menumpangi (Y.B.
Mangun Wijaya, 1988, hal.329).
Di dalam perencanaan lantai yang perlu diperhatikan adalah fungsi
lantai, sifat lantai, karakter lantai. Masing-masing faktor dijelaskan
sebagai berikut :
-

Fungsi lantai adalah sebagai bidang datar yang digunakan
untuk memenuhi

aktivitas manusia dalam melakukan kegiatan di

atasnya
-

Sifat lantai yaitu lantai dapat membentuk sifat ruang sesuai dengan
fungsi ruang tersebut, yaitu dengan membuat penaikan atau penurunan.
Lantai dapat pula bersifat permanent (tidak dapat dirusak) atau semi
permanent (dapat dirubah)

-

Karakter lantai yaitu lantai dapat membentuk suatu ruang lewat
pemilihan bahan, pola maupun warna yang sesuai

-

Konstruksi lantai, yaitu dengan memperhatikan bagaimana lantai itu
dipasang dan menempel sehingga tidak menimbulkan kelembaban
konstruksi lantai, yaitu dengan memperhatikan bagaimana lantai itu
dipasang dan menempel, sehingga tidak menimbulkan kelembaban
atau panas yang berlebihan. (Ken Sunarko, 1989, hal. 39)i
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Dasar
Ruang

Kriteria Bahan

Alternatif Bahan

Pertimbangan
R. Pamer dan •Efisiensi
Lobby

sifat •Karpet

•Mempunyai

penggunaan bahan

akustik

•Aktifitas

•Desain

pengunjung

memberikan arahan •Marmer

•Keramik tile

dapat •Granit

(guidance)

•Lay out
•Bentuk ruang

•Tahan

•vinyl

lama

•Fungsi ruang

•Mudah

•Besaran ruang

dan pembersihan

•Sistem sirkulasi

•Kuat

•Akustik

beban

perawatan

menahan

•Dapat menampung •Tidak licin
pola penataan ruang •Tahan lembab
dan furniture yang •Tahan gores
dinamis

•Daya

pantul sinar

tidak

lebih

dari

•Efisiensi

30%
•Mempunyai

penggunaan bahan

akustik

Kantor

•Aktifitas

•Tahan

& ruang

pengunjung

•Mudah

•Lay out

dan pembersihan

•Bentuk ruang

•Kuat

R. Pengelola
atau

rapat
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•Fungsi ruang

•Tidak

licin

•Besaran ruang

•Tahan

lembab

•Sistem sirkulasi

•Tahan

gores

•Akustik

•Daya

pantul sinar

tidak

lebih

•Dapat menampung
pola penataan ruang

dari

30%

dan furniture yang
R kafetaria

dinamis
•Efisiensi

•Mempunyai

penggunaan bahan

akustik

•Aktifitas

•Desain

pengunjung

memberikan arahan •Wood laminated

•Granit

•Bentuk ruang

•Tahan

lama

•Fungsi ruang

•Mudah

•Besaran ruang

dan pembersihan

•Sistem sirkulasi

•Tidak

licin

•Akustik

•Tahan

lembab

•

menampung

furniture
dinamis
•Efisiensi

perawatan

Dapat •Tahan gores
pola •Daya pantul sinar

penataan ruang dan tidak

&

dapat •Marmer

(guidance)

•Lay out

R. Seminar

sifat •Keramik tile

lebih

dari

yang 30%
•Mempunyai
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Perpustakaan penggunaan bahan
, internet.

•Aktifitas

dapat •Keramik tile

•Desain

memberikan arahan •Granit
(guidance)

pengunjung
•Lay out

•Tahan

•Bentuk ruang

•Marmer

lama

•Mudah

perawatan

•Fungsi ruang

dan pembersihan

•Besaran ruang

•Kuat

•Sistem sirkulasi

beban

•Akustik

•Tidak

menahan

licin

Dapat •Tahan lembab

•

menampung

pola •Tahan gores

penataan ruang dan •Daya pantul sinar
furniture

yang tidak

lebih

dari

30%

dinamis

Tabel IV.9
Analisa Penggunaan Bahan Lantai
(Sumber : Analisa penulis, 2010)

b.Dinding
Dasar
Ruang

Kriteria Bahan

Alternatif Bahan

Pertimbangan
R. Pamer dan

•Lay

out

•Pola

lantai

•Mendukung

•Gypsumboard

commitakustik
to user agar suara •Lumberssering
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•Potensi

luar ruang

•Bentuk

ruang dan tidak

rencana

dari luar ruangan •Marmer
masuk

ke •Granit

bukaan dalam ruang .

yang ada

•Tahan

•Dinding

•Plat

lama

•Kaca

sebagai •Tahan gesek

pembatas

visual, •Mudah perawatan

pelindung

cuaca, •Tahan

pengatur

sirkulasi perubahan

udara,

metal

terhadap
suhu

pendukung dan kelembaban

estetik

•Mendukung

•Akustik

fleksibilitas ruang

•Mendukung

fleksibilitas ruang
•Mendukung

suasana ruang
R. Pengelola
atau

•Fungsi ruang
•Lay out

•Mendukung

•Pola

akustik agar suara •Lumberssering

lantai

Kantor

•Potensi

luar ruang

& ruang

•Bentuk

ruang dan tidak

rapat

rencana
yang ada
•Dinding

•Gypsumboard

dari luar ruangan •Wall cloth
masuk

ke •Partisi kayu

bukaan dalam ruang .
•Tahan

lama

sebagai •Tahan gesek

pembatas

visual, •Mudah perawatan

pelindung

commit•to
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pengatur
udara,

sirkulasi perubahan

suhu

pendukung dan kelembaban

estetik

•Mendukung

•Akustik

fleksibilitas ruang

•Mendukung

fleksibilitas ruang
•Mendukung

suasana ruang
R. kafetaria

•Fungsi ruang
•Lay out

•Mendukung

•Pola

akustik agar suara •Karpet

lantai

•Potensi

luar ruang

•Bentuk

ruang dan tidak

rencana

•Gypsumboard

dari luar ruangan wall
masuk

ke •Lumberssering

bukaan dalam ruang .

yang ada
•Dinding

•Tahan

•Wall

lama

sebagai •Tahan gesek

•Kaca

visual, •Mudah perawatan

pelindung

cuaca, •Tahan

pengatur

sirkulasi perubahan

terhadap
suhu

pendukung dan kelembaban

estetik

•Mendukung

•Akustik

fleksibilitas ruang

•Mendukung

fleksibilitas ruang
•Mendukung
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suasana ruang
R. Seminar
&

•Fungsi ruang
•Lay out

•Tahan

lama

•Gypsumboard

•Pola

•Tahan

gesek

•Lumberssering

lantai

Perpustakaan, •Potensi luar ruang
internet.

•Bentuk

•Mudah

perawatan

ruang dan •Tahan

rencana

•Dinding

suhu •Marmer

dan kelembaban
sebagai •Mendukung

pembatas

visual, fleksibilitas ruang

pelindung

cuaca,

pengatur
udara,

sirkulasi
pendukung

estetik
•Akustik
•Mendukung

fleksi- bilitas ruang
•Mendukung

suasana ruang
•Fungsi

ruang
Tabel IV. 10

Analisa Penggunaan Bahan Dinding
(Sumber : Analisa penulis, 2010)
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c.Langit-langit
Dasar
Ruang

Kriteria Bahan

Alternatif Bahan

Pertimbangan
R. Pamer dan
Lobby

•Lay out

•Mendukung syarat •Acoustic board

•Konsep lantai dan akustik
dinding

•Gypsum board

•Mempunyai

kuat •Multiplek

•Fungsi ruang dan yang dapat dukung •Partisi kayu
aktifitas
•Struktur
konstruksi atap
•Ketinggian

konstruksi listrik
serta •Ringan

•Ekspose

rangka

baja

•Tahan lama
titik •Mudah perawatan

lampu dan rencana •Memiliki
instalasi

estetis

•Akustik

•Tahan

nilai

terhadap

•Mendukung pada perubahan suhu
suasana ruang

R. Pengelola
atau

•Lay out

•Mendukung syarat •Acoustic board

•Konsep lantai dan akustik

•Gypsum board

Kantor

dinding

& ruang

•Fungsi ruang dan yang dapat dukung •Partisi kayu

rapat

aktifitas
•Struktur

•Mempunyai

kuat •Multiplek

konstruksi listrik
serta •Ringan

konstruksi atapcommit•Tahan
to user lama
139

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

titik •Mudah perawatan

•Ketinggian

lampu dan rencana •Memiliki
instalasi

estetis

•Akustik

•Tahan

nilai

terhadap

•Mendukung pada perubahan suhu
suasana ruang

R. Kafetaria

•Mendukung syarat •Acoustic board

•Lay out

•Konsep lantai dan akustik

•Gypsum board

•Mempunyai

dinding

kuat •Multiplek

•Fungsi ruang dan yang dapat dukung •Partisi kayu
konstruksi listrik

aktifitas

serta •Ringan

•Struktur
konstruksi atap
•Ketinggian

•Tahan lama
titik •Mudah perawatan

lampu dan rencana •Memiliki
instalasi

estetis

•Akustik

•Tahan

nilai

terhadap

•Mendukung pada perubahan suhu
suasana ruang

R. Seminar
&
Perpustakaan

•Lay out

•Mendukung syarat •Acoustic board

•Konsep lantai dan akustik
dinding

commit•Mempunyai
to user
140

•Gypsum board
kuat •Multiplek

perpustakaan.uns.ac.id

, internet.

digilib.uns.ac.id

•Fungsi ruang dan yang dapat dukung •Plat metal
aktifitas
•Struktur
konstruksi atap
•Ketinggian

konstruksi listrik
serta •Ringan
•Tahan lama
titik •Mudah perawatan

lampu dan rencana •Memiliki
instalasi

estetis

•Akustik

•Tahan

nilai

terhadap

•Mendukung pada perubahan suhu
suasana ruang
Tabel IV. 11
Analisa Penggunaan Bahan Ceiling
( Sumber : Analisa Penulis, 2010)
Pada shop dan salon penggunaan bahan lantai untuk pembagian
zona aktivitas dan sirkulasi melalui motif dan pola cokelat orange. Untuk
mendukung suasana hangat dan relaks di area massage digunakan
perbedaan bahan dari zona aktivitas lainnya. Untuk menciptakan kesan
modern dan glamour pemilihan bahan juga diperhatikan. Penggunaan
material dengan motif kayu dapat mencipkatan kesan hangat dan nyaman.
Pemilihan material ini ditempatkan pada area massage. Untuk pola lantai
shop disesuaikan dengan display item yang dijual, selain itu penggunaan
pola dan pemilihan bahannya dimaksudkan untuk membangun suasana.
Pada salon penggunaan material bahan yang mendukung suasana yang
kondusif dan mudah dibersihkan untuk memenuhi kebutuhan.
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7. Interior Sistem
a. Pencahayaan
Tujuan perencanaan pencahayaan adalah memberikan suatu
lingkungan

menyenangkan

dan

nyaman

yang

mempermudahkan

pelaksanaan tepat guna terhadap tugas-tugas visual tanpa tegangan atau
tekanan jiwa. Termasuk dalam lingkungan yang nyaman adalah
kemampuan para penghuni untuk menyerap dan menyadari ruangan
tertutup arsitektural (Catanese Anthony J dan S. James, 1990, hal. 137).
Beberapa pertimbangan dalam perencanaan pencahayaan :
•Pemanfaatan

pencahayaan alami berupa sinar matahari melalui lubang ventilasi,

jendela dan pintu karena sinar matahari lebih efisien dan efektif.
•Pemanfaatan

pencahayaan buatan berupa lampu yang disesuaikan dengan

kebutuhan ruang.

Ruang

Kriteria Analisa

Alternatif Sistem

R. Pamer

- Tidak memerlukan bahan dan instalasi

- Pencahayaan Alami

dan
Lobby

khusus dalam pengoperasiannya
- Tidak memerlukan perawatan khusus
- Dapat digunakan di berbagai tempat,
keadaan, waktu dan model yang
sesuai dengan perancangan yang
commit to user
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- Pencahayaan Buatan
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diinginkan
- Dapat diletakkan sesuai dengan
kebutuhan benda yang memerlukan
cahaya
- Besar tingkatan penerangan rata-rata
250 lux
R.
Pengelola
atau

- Tidak memerlukan bahan dan instalasi
khusus dalam pengoperasiannya

- Pencahayaan Alami
- Pencahayaan Buatan

- Tidak memerlukan perawatan khusus

Kantor
& ruang
rapat

- Dapat digunakan di berbagai tempat,
keadaan, waktu dan model yang
sesuai dengan perancangan yang
diinginkan
- Dapat diletakkan sesuai dengan
kebutuhan benda yang memerlukan
cahaya
- Besar tingkatan penerangan rata-rata
200-500 lux

R.
Kafetaria

- Tidak memerlukan bahan dan instalasi
khusus dalam pengoperasiannya
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- Tidak memerlukan perawatan khusus
- Dapat digunakan di berbagai tempat,
keadaan, waktu dan model yang
sesuai dengan perancangan yang
diinginkan
- Dapat diletakkan sesuai dengan
kebutuhan benda yang memerlukan
cahaya
- Besar tingkatan penerangan rata-rata
250 lux
R. Seminar
&
Perpustaka

- Tidak memerlukan bahan dan instalasi
khusus dalam pengoperasiannya
- Tidak memerlukan perawatan khusus

an,
internet.

- Dapat digunakan di berbagai tempat,
keadaan, waktu dan model yang
sesuai dengan perancangan yang
diinginkan
- Dapat diletakkan sesuai dengan
kebutuhan benda yang memerlukan
cahaya
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- Besar tingkata penerangan rata-rata
250 lux
Lavatory

- Tidak memerlukan bahan dan instalasi
khusus dalam pengoperasiannya

- Pencahayaan Alami
- Pencahayaan Buatan

- Tidak memerlukan perawatan khusus
- Dapat digunakan di berbagai tempat,
keadaan, waktu dan model yang
sesuai dengan perancangan yang
diinginkan
- Dapat diletakkan sesuai dengan
kebutuhan benda yang memerlukan
cahaya
- Besar tingkatan penerangan rata-rata
50 lux

Tabel III. 12
Analisa Penggunaan Pencahayaan
( Sumber : Analisa Penulis, 2010 )
b. Penghawaan
Tujuan pengendalian udara adalah memberikan suhu kepada
penguin yang sehat serta kondisi-kondisi
commit to user suhu dan suasana yang nyaman,
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dapat dicapai dengan mengolah dan mendistribusikan udara yang
disejukkan ke seluruh bangunan, sesuai dengan keadaan manusia yang
memiliki pertahanan mekanisme alami yang terus-menerus untuk
mempertahankan keseimbangan antara pembangkitan panas dengan
pembuangan panas bekas (Pramana Pramudya, 1983, hal.418)
Beberapa pertimbangan dalam perencanaan penghawaan :
•Pemanfaatan penghawaan alami berupa angin melalui lubang ventilasi, karena
angin lebih efektif dan efisien.
•Pemanfaatan penghawaan buatan berupa kipas angin dan AC yang disesuaikan
dengan kebutuhan ruang serta menjaga kesehatan pengguna.
Didalam usaha untuk mendapatkan kenyamanan udara yang
perlu diperhatikan adlah pengaturan suhu, kelembaban dan sirkulasi udara
didalam ruangan. Adapun syarat untuk pencapaian kenyamanan tersebut
antara lain :
1)Terjaganya kemurnian udara didalam ruang
2) Suhu udara yang keluar antara 18-25 ºC
3) Kelembaban udara berkisar antara 40-70%
4) Ada sirkulasi udara didalam ruangan
5) Tidak menimbulkan bising didalam ruangan

Ruang

Kriteria Analisa

Alternatif Sistem

R. Pamer

- Tidak memerlukan bahan dan instalasi

- Penghawaan Alami

dan

khusus dalam pengoperasiannya
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- Mudah dalam pengoperasiannya
- Merupakan ruangan terbuka
- Mampu memberikan derajat
kelembaban sesuai dengan yang
diinginkan pada suatu tempat

R.
Pengelola
atau

- Tidak memerlukan bahan dan instalasi
khusus dalam pengoperasiannya

- Penghawaan Alami
- Penghawaan Buatan

- Mudah dalam pengoperasiannya

Kantor
& ruang
rapat

- Merupakan ruangan tertutup
- Mampu memberikan derajat
kelembaban sesuai dengan yang
diinginkan pada suatu tempat
- Temperature udara 15°C dengan suply
udara 50 pk agar dinding dapat
berfungsi dan tidak rusak akibat
kelembaban yang berlebih

R.
Kafetaria

- Tidak memerlukan bahan dan instalasi
khusus dalam pengoperasiannya
- Mudah dalam pengoperasiannya
- Mampu memberikan derajat
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kelembaban sesuai dengan yang
diinginkan pada suatu tempat
R. Seminar
&

- Tidak memerlukan bahan dan instalasi
khusus dalam pengoperasiannya

Perpustaka

- Penghawaan Alami
- Penghawaan Buatan

- Mudah dalam pengoperasiannya

an,
internet.

- Mampu memberikan derajat
kelembaban sesuai dengan yang
diinginkan pada suatu tempat

Lavatory

- Tidak memerlukan bahan dan instalasi
khusus dalam pengoperasiannya

- Penghawaan Alami
- Penghawaan Buatan

- Mudah dalam pengoperasiannya
- Merupakan ruangan tertutup

Tabel III. 13
Analisa Penggunaan Penghawaan
( Sumber : Analisa Penulis, 2010 )
Pemanfaatan penghawaan alami berupa angin melalui lubang
ventilasi, karena angin lebih efektif dan efisien sedangkan untuk
penghawaan buatan menggunakan AC Sentral dan AC Split yang
didasarkan pada kebutuhan ruang.
c. Akustik
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Dalam sistem akustik, sumber bunyi dari suatu kegiatan (manusia
atau mesin) akan menimbulkan dampak yang enak didengar atau tidak
enak didengar (gaduh/bising). Kebisingan mempunyai pengaruh dalam
kenyamanan fisik suatu wadah kegiatan (bangunan) yang tingkat
kebisingannya berbeda antara satu dengan yang lain, sehingga untuk
mengantisipasinya perlu tinjauan konsep perencanaan dan perancangan
arsitektur yang memperhatikan akustik (Arsitektur Interior System).
Beberapa pertimbangan dalam perencanaan akustik :
•Penggunaan bahan lantai, dinding, ceiling, furniture atau aksesoris yang
bertujuan untuk menetralisir suara.
•Dapat meredam bunyi.
Ruang
R. Pamer
dan
Lobby

R.
Pengelola

Kriteria Analisa

- Tingkat kebisingan yang diperbolehkan Penggunaan bahan
adalah 40-55 dBA
- membutuhkan isolasi bunyi

& ruang
rapat

akustik disesuaikan
dengan tema

- Tingkat kebisingan yang diperbolehkan Mengisolasi ruangan
adalah 40-55 dBA

atau
Kantor

Alternatif Solusi

dari pengaruh suara di
luar ruang dengan

- Merupakan ruangan tertutup yang

memberikan tabir

membutuhkan ketenangan dari luar dan penghalang bunyi dan
dari dalam commit to user
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mengatur akustik
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- Membutuhkan isolasi bunyi
R.

mengatasi dengung

- Tingkat kebisingan yang diperbolehkan Penggunaan bahan

Kafetaria

adalah 40-60 dBA
- Tidak membutuhkan isolasi bunyi

R. Seminar

akustik disesuaikan
dengan tema

- Tingkat kebisingan yang diperbolehkan Penggunaan bahan

&

adalah 40-55 dBA

akustik disesuaikan

Perpustaka
an,

- Tidak membutuhkan isolasi bunyi

dengan tema

internet.

Lavatory

- Tingkat kebisingan yang diperbolehkan Penggunaan bahan
adalah 40-60 dBA
- Tidak membutuhkan isolasi bunyi

akustik disesuaikan
dengan tema

Tabel III. 14
Analisa Penggunaan Akustik
( Sumber : Analisa Penulis, 2010 )
Penyelesaian akustik lebih banyak dititikberatkan pada
pemilihan bahan yang dapat meredam bunyi. Penyelesaian akustik banyak
difokuskan pada area eksibisi dan ruang seminar. Pemilihan material yang
bersifat diffus untuk menghilangkan standing waves atau flutter-echoes
sangat dianjurkan dalam penyelesaian akustik.
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8. Sistem Keamanan
a.Dari Ancaman Kebakaran
Suatu perancangan yang baik tentunya memperhatikan masalah
keamanan dari segi fisik bangunn dan terutama yang menyangkut
kenyamanan

pengunjung

dari

hal-hal

yang

mengganggu

serta

membahayakan jiwa seseorang. Maka diperlukan sarana peralatan yang
berhubungan dengan keamanan yang dapat diletakkan paada titik utilitas
bangunan.
Peralatan tersebut dapat berupa :
1)Fire estinguisher. Alat pemadam kebakaran portabel dengan
jarakjauh antara unit 20 - 25 m2.
2)Smoke detector. Alat yang bekerja bila suhu mencapai 70 o C.
3)Fire alarm sistem. Alarm yang otomatis akan berbunyi jika ada api

atau panas pada suhu 135 o C - 160 o C. Pemasangan pada tempat yang
tepat sehingga dapat terdengar apabila terindikasi adanya bahaya
kebakaran.
4)Spinkler, suatu jaringan saluran yang dilengkapi dengan kepala

penyiram. Setipa spinkler dapat melayani luas area 10 – 20 m dengan
ketinggian ruang 3m
5)Hidran kebakaran. Sistem ini menggunakan daya semprot air melalui
selang sepanjang 30m, apasitas 400L/menit. Peletakan pada satu unit
untuk 1000m2, letak kotak hidran 75 cm dari permukaan lantai.
Ruang

Kriteria
Analisa
commit
to user
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Alternatif Solusi
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- Dapat mendeteksi api

- Penggunaan smoke

- Bekerja secara manual

detector yang

- Dapat memadamkan api dalam

disambungkan ke alarm

pencapaian area yang luas

- Penggunaan sistem hydrant

- Diletakkan di area yang mudah
dijangkau
R.
Pengelola
atau

- Dapat mendeteksi api

- Penggunaan thermal

- Bekerja secara otomatis

detector yang

- Dapat memadamkan api dalam

disambungkan ke alarm

Kantor
& ruang
rapat

pencapaian area yang luas

- Penggunaan sprinkler

- Dapat memadamkan api yang
besar
- Diletakkan di area yang mudah
dijangkau

R.
Kafetaria

- Dapat mendeteksi api

- Penggunaan smoke

- Bekerja secara manual

detector yang

- Dapat memadamkan api dalam

disambungkan ke alarm

pencapaian area yang luas

- Penggunaan sistem hydrant

- Diletakkan di area yang mudah
dijangkau

R. Seminar

commit to user
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&
Perpustaka
an,

- Bekerja secara otomatis

detector yang

- Dapat memadamkan api dalam

disambungkan ke alarm

pencapaian area yang luas

- Penggunaan sprinkler

internet.
- Dapat memadamkan api yang
besar
- Diletakkan di area yang mudah
dijangkau

Tabel IV. 15
Analisa Penggunaan Alat Pemadam Kebakaran
( Sumber : Analisa Penulis, 2010 )
b. Dari ancaman kejahatan manusia
Dasar pertimbangan :
•Sistem operasionalnya yang mudah dan memiliki kemampuan tinggi
untuk melindungi bangunan
•Tidak mengganggu penampilan bangunan
•Bentuk dan luasan bangunan
•Jenis sistem yang digunakan :
a.Sistem CCTV (Close Circuit Television), adalah yang digunakan

untuk memantau atau memonitor kegiatan yang sedang berlangsung
dengan menggunakan camera TV sebagai alat monitoring
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b.Sistem door and exit control merupakan sistem dengan pemakaian
pintu sebagai alat untuk mengatasi bahaya yang datang dari luar
bangunan. Pintu-pintu yang berhubungan dengan luar bangunan diberi
dan diawasi oleh seperangkat alat pendeteksi elektronik.
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BAB V
PENUTUP
KESIMPULAN
1.Pengertian
Solo Techno Center mempunyai pengertian :
•Definisi Techno Center adalah sebuah kawasan terpadu yang menggabungkan dunia
industri, pusat riset dan pelatihan, kewirausahaan, dalam suatu lokasi di kota Surakarta
yang memungkinkan aliran informasi dan teknologi secara lebih efisien dan cepat.
•Surakarta atau lebih dikenal dengan Solo adalah salah satu kota
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian dari Solo Techno
Center adalah sebuah kawasan terpadu yang menggabungkan dunia industri, pusat riset
dan pelatihan, kewirausahaan, dalam suatu lokasi di kota Surakarta yang
memungkinkan aliran informasi dan teknologi secara lebih efisien dan cepat di kota
Surakarta.
2.Lokasi
Pemilihan lokasi berada di daerah Kentingan. Site yang berada di daerah
Kentingan ini dipilih karena beberapa pertimbangan, antara lain sebagai berikut :
•Luas tanah yang memenuhi
•Lokasi tersebut mempunyai akses yang yang tinggi terhadap fasilitas dan sarana
penunjang operasional
•Lokasi merupakan salah satu konsentrasi publik sehingga berpotensi untuk untuk
mudah dijangkau.
•Lokasi berada di area edukasi yang strategis untuk dijangkau dari kota-kota di sekitar
commit to user
kota Solo.
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Gambar V. 1
Lokasi Solo Techno Center
(Sumber : analisa penulis, 2010)
3.Zoning dan Grouping

Gambar V. 2
Zoning
commit
user 2010)
(Sumber : analisatopenulis,
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Gambar V. 3
Grouping
(Sumber : analisa penulis, 2010)

Gambar V. 3
sirkulasi
(Sumber : analisa penulis, 2010)
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Dasar pertimbangan :
1. Zona service, publik dan semi publik diletakkan dalam area yang berdekatan agar
pengunjung mudah menjangkau fasilitas tersebut.
2. Zona privat diletakkan berjauhan dengan zona publik agar kegiatan dalam fasilitas
tersebut tidak terganggu.
3. Adanya pembagian zona yang jelas memudahkan pengunjung untuk menjangkau
fasilitas yang ada.

4.Tema dan Warna
Warna yang digunakan dalam perencanaan dan perancangan ini merupakan
warna-warna alam atau makhluk hidup, sesuai dengan tema perancangan ini. Pada
perencanaan ini dihindari warna yang dapat memantulkan cahaya sehingga dapat
menyilaukan. Warna yang digunakan antara lain adalah : coklat kayu, hijau pastel,
merah, oranye dan kombinasi antara warna hitam dan warna netral yaitu warna putih
dan abu-abu.
Tema dari perancangan interior Techno Centerini adalah hi-tech. Hi-tech
adalah mengembangkan kecanggihan teknologi dan menggunakan elemen-elemen
structural yang sangat dominan dengan bahan-bahan pabrikasi pada elemen interior,
eksterior maupun elemen structural dan utilitasnya serta pemilihan warna-warna yang
menunjukkan suatu arsitektur maupun interior dengan teknologi canggih.
Tema tersebut cocok dalam perancangan dan perancangan Solo Techno
Centerkarena dunia industri teknologi selalu bersinggungan dengan segala sesuatu
yang berhubungan dengan teknologi tinggi. Tema hi-tech diterapkan pada
perancangan bentuk bangunan dan juga pada bentuk-bentuk dari furniture yang
commit to user
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beberapa karakteristik untuk diterapkan

pada

perencanaan dan perancangan

bangunan ini. Karakteristik tersebut antara lain bentuk-bentuk dan juga penggunaan
bahan yang sesuai dengan konsep modern dan menggunakan warna-warna monokrom.

5.Elemen Pembentuk Ruang
No
1.

2.

Ruang
Lobby

Area

eksibisi

pameran

dan

Lantai
-Keramik

Dinding
-Dinding

tiles (abu-

plester fin.cat

abu)
-Keramik

-Kaca
-Dinding

tiles

plester fin.cat

Ceiling
alucopan

Alucopan/alumunium

-Laminate
d floor
3.

4.

Perpustakaan

R. Seminar

-Dinding
-Keramik

plester fin.cat

tiles

-Kaca

-Parquet

-Dinding

GRC

alucopan

plester
fin.cat dan
-Panel
akustik,(meta
5.

6.

R. computer

Cafeteria

-Keramik

l)
-Dinding plester alucopan

tiles

fin. wallpaper

(hijau

-lambersering
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Lavatory

bertekstur

plester

fin.cat

-Keramik

decorative
-Dinding

GRC

plester fin.cat

tekstur

6.Interior System
No
1.

Ruang

Pencahayaan
-Alami

Lobby
eksibisi

dan

Penghawaan
-AC Sentral

Akustik
Alucopan

-Buatan
-Alami

-AC Sentral

Alucopan

-AC Sentral

GRC

2.

Area

3.

pameran
Perpustakaan

-Buatan
-Alami

4.

R. Seminar

-Buatan
-Alami

-AC Sentral

Alucopan
Alucopan

5.

Lavatory

-Alami

-AC Sentral

GRC

Cafeteria

-Buatan
-Alami

-AC Sentral

GRC

-Buatan

7.Sistem Keamanan
a. Dari ancaman kebakaran
1)Fire estinguisher
2)Smoke detector
3)Fire alarm sistem
4)Spinkler
5)Hidran kebakaran
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b. Dari ancaman kejahatan manusia
1)Sistem CCTV (Close Circuit Television).
2)Sistem door and exit control merupakan sistem dengan pemakaian pintu sebagai alat
untuk mengatasi bahaya yang datang dari luar bangunan. Pintu-pintu yang
berhubungan dengan luar bangunan diberi dan diawasi oleh seperangkat alat pendeteksi
elektronik.
3)Heavy duty door contact (sensor yang dipasang pada pintu).

SARAN
Dengan adanya Desain Interior Interior Solo Techno Centerini akan menjadi
sebuah refrensi desain sebagai salah satu acuan dalam pembangunan Solo Techno
Centeryang masih dalam proses penyelesaian. Dimana muncul beberapa saran dalam
proses penyusunan kolokium, yaitu :
1.Belum adanya area eksibisi dan pameran dalam perencanaan dan perancangan STP tersebut.
Karena hal itu juga dibutuhkan untuk mengembangkan dan mempromosikan industri mikro
maupun makro yang ada di dearah kota Solo.
2.Penataan sistem interior dimana segi akustik tiap ruang belum diperhatikan secara cermat,
sehingga sangat mengurangi kenyamanan dalam aktivitas belajar mengajar siswa yang
terganggu dengan suara bising mesin welding maupun mill.

STP sangat bermanfaat tentunya oleh masyarakat Surakarta dan sekitarnya,
melihat fungsi edukasi, informasi dan rekreasi yang tercakup di dalamnya. Selain itu akan
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membawa Kota Solo lebih mengenal teknologi dan munculnya dan berkembangnya
usaha-usaha mikro maupun makro yang dukung dalam bidang teknologi baru.
Desain interior Solo Techno Centerdiharapkan mampu untuk memberikan
sebuah masukan dan perubahan ke arah yang lebih baik nantinya. Namun, bukan berarti
karya ini adalah sempurna adanya dan tak ada kekurangan, oleh karena itu penulis
membuka kritik dan saran yang bersifat membangun kepada semua pihak.
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