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1.9. POLA PEMIKIRAN

 Peningkatan 
sumber daya 
manusia di 
Garut.

 Perlunya 
upaya untuk 
lebih 
memasyarakat
kan komputer.

 Usaha 
mempromosik
an komputer.

 Perlunya 
tempat 
pendidikan 
komputer.

 Perlunya 
tempat 
pelayanan 
komputer 
untuk segala 
lapisan 
masyarakat.

 Kebutuhan 
wadah yang 
menampung 
kegiatan yang 
berkaitan 
dengan 
komputer

 Perlunya 
tempat 
promosi dan 
pemasaran 
komputer.

 Karakteristik 
Wadah yang 
mencerminkan 
wadah 
teknologi 
canggih

Tnjauan dunia 
komputer

 Computer 
Centre

Tinjauan kondisi 
fisik dan sosial 
Kota Garut

 Lokasi
memenuhi 
syarat

 Program 
ruang yang 
di tampung

 Besaran 
ruang

 Pola tata 
ruang dan 
sirkulasi

 Ungkapan 
fisik 
bangunan

 Sistem 
struktur dan 
utilitas

Prioritas 
program 
perencanaan 
dan 
perancangan

 Analisa 
pendekatan 
lokasi

 Analisa 
peruangan

 Analisa 
besaran ruang

 Analisa 
persyaratan 
ruang

 Analisa 
penampilan 
fisik bangunan

 Analisa sistem 
struktur dan 
utilitas

 Konsep lokasi 
site

 konsep 
peruangan

 konsep 
besaran ruang

 Konsep 
pengelompoka
n ruang dan 
organisasi 
ruang

 Konsep 
persyaratan 
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I. PENDAHULUAN

1.1. JUDUL

GARUT COMPUTER CENTRE 

1.2. PENGERTIAN JUDUL

1. Garut

Nama sebuah Kabupaten di Propinsi Jawa Barat yang direncanakan sebagai 

lokasi keberadaan bangunan “Garut Computer Centre”.

2. Computer

Alat elektronika yang dapat mengolah data dengan perantara program dan 

memberikan hasil pengolahan data tersebut (informasi).1

3. Centre

Pusat, pokok pangkal yang jadi tumpuan berbagai urusan, hal, dan 

sebagainya.2

4. Wadah. 

Tempat terjadinya suatu peristiwa.

5. Pendidikan. 

Suatu proses manusia untuk membawa seseorang yang belum dewasa ke 

tingkat kedewasaan dalam arti sadar mampu memikul tanggung jawab atas 

segala perbuatannya secara moral melalui pengajaran dan latihan.3

6. Informasi. 

Penerangan, keterangan dan pemberitahuan.4

                                               
1 J. Smith, 1989, Mengenal Komputer Dasar, PT. Gramedia, Jakarta, h. 1.
2 John M. Ecols dan Hasan Sadily, 1990, Kamus Inggris - Indonesia, PT. Gramedia, Jakarta, h. 37.
3 Prof. Dr. Soegarda, 1979, Ensiklopedia Pendidikan, PT. Gunung Agung, Jakarta, h. 294.
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7. Promosi. 

Menarik perhatian orang agar membeli, mengumumkan suatu produk atau jasa 

agar orang lain tertarik untuk memiliki.5

8. Pemasaran.

Penjualan atau distribusi suatu produk dari produsen ke konsumen.6

9. Rekreasi. 

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

lelah atau jenuh.7

10. Garut Computer Centre Sebagai Wadah Pendidikan, Jasa Pelayanan, 

Informasi, Promosi, Pemasaran dan Rekreasi Komputer:

Merupakan suatu bangunan sebagai pusat yang mewadahi dan menyediakan 

fasilitas untuk kegiatan pendidikan, jasa pelayanan, informasi, promosi, 

pemasaran dan rekreasi komputer di Kota Garut. 

1.3. LATAR BELAKANG

1.3.1. Umum

1. Peningkatan sumber daya manusia merupakan kebutuhan mendasar yang 

harus diupayakan. Era globalisasi dimana persaingan di berbagai bidang 

semakin kompetitif memerlukan kecanggihan teknologi dan sumber daya 

manusia yang handal. Salah satu wujud pemenuhan sumber daya manusia 

yang handal adalah melalui pendidikan, termasuk di dalamnya pendidikan di 

bidang  komputer.

2. Perkembangan teknologi komputer dari tahun ke tahun semakin berkembang, 

penerapan teknologi komputer pun semakin luas dan hampir meliputi segala 

bidang. Berdasarkan kenyataan tersebut, Indonesia harus sedini mungkin 

mempersiapkan diri untuk memasyarakatkan komputer kepada masyarakat 

dalam rangka menyambut abad komputer.

                                                                                                                                
4 WJS. Poerwadarminta, 1976, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PT. Balai Pustaka, Jakarta, h. 
313.
5 WJS. Poerwadarminta, 1976, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PT. Balai Pustaka, Jakarta, h. 
673.
6 Ibid, h. 700.
7 Ibid, h. 809.
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3. Usaha memperlancar penjualan produk komputer paling efektif berupa 

promosi, suatu produk baru akan lebih dikenal bila promosi tersebut 

dilaksanakan dengan memperkenalkan kepada masyarakat melalui pameran, 

seminar daan show room. Saat ini kegiatan semacam itu banyak dilakukan di 

hotel-hotel atau gedung serba guna, hal tersebut terasa kurang memasyarakat 

dan tidak efektif sehingga dirasakan betapa pentingnya wadah fisik yang 

secara khusus bisa menampung kegiatan-kegiatan promosi perkomputeran.

4. Belakangan ini muncul aplikasi-aplikasi komputer yang menjurus pada 

hiburan yang merupakan salah satu bentuk rekreasi baru, misalnya game

komputer. Untuk menampung kegiatan tersebut perlu adanya tempat yang 

mampu mewadahinya.

1.3.2. Khusus

1. Pembangunan di bidang sosial budaya mendapat perhatian yang cukup banyak 

dari pemerintah Kabupaten Garut dengan mengupayakan berbagai program 

yang langsung menyentuh masyarakat sebagai sasarannya diantaranya 

pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Usaha dalam rangka 

meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Garut diantaranya telah 

dicanangkan program pengenalan teknologi informasi terhadap para siswa, 

yaitu penggunaan perangkat komputer mulai dari tingkat sekolah menengah 

pertama. Untuk mendukung program pemerintah ini diperlukan adanya pihak-

pihak yang membantu dan mendukung pelaksanaannya, yaitu pihak yang 

mampu menyediakan wadah yang memberikan sarana dan fasilitas pendidikan 

komputer di luar jam sekolah.  

2. Kota Garut memiliki lembaga pendidikan umum, mulai dari TK atau play 

group sampai dengan tingkat perguruan tinggi, selain itu Kota Garut juga 

memiliki banyak pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan. Pada 

tahun 2001, jumlah pelajar di Kota Garut tercatat 741.514 pelajar mulai dari 

TK sampai dengan perguruan tinggi, sedangkan para santri berjumlah 962.593 
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orang.8 Banyaknya lembaga pendidikan ini tidak ditunjang dengan sarana 

yang bisa meningkatkan kualitas sumber dayanya, khususnya dalam hal 

teknologi informasi atau yang lebih dikenal dengan komputer, hal ini terlihat 

dari minimnya jumlah lembaga pendidikan komputer yang berjumlah 9 

lembaga pendidikan.9

3. Keberadaan tempat yang menyediakan pelayanan komputer di Kota Garut 

tersebar dan letaknya sulit dijangkau oleh masyarakat umum maupun para 

pelajar, hal ini menuntut adanya suatu pusat yang bisa mewadahi dan mampu 

memberikan segala kebutuhan masyarakat umum, khususnya pelajar di bidang 

komputer baik berupa pendidikan, jasa pelayanan, informasi, promosi, 

pemasaran dan tidak kalah pentingnya di bidang rekreasi. Pemusatan kegiatan 

di bidang perkomputeran ini memudahkan masyarakat untuk mendapatkan 

pelayanan di bidang teknologi informasi. 

4. Kabupaten Garut tidak memiliki tempat yang khusus menyediakan dan 

memasarkan perangkat komputer untuk masyarakat umum, sehingga untuk 

mendapatkannya masyarakat Kota Garut harus pergi ke Bandung atau kota 

besar lainnya. Untuk mendukung upaya peningkatan kualitas sumber daya 

manusia di bidang teknologi informasi ini, diperlukan adanya keberadaan 

tempat penyediaan dan pemasaran perangkat komputer di Kabupaten Garut.

5. Tingkatan perekonomian Kabupaten Garut relatif masih rendah, ini terlihat 

dari tingkat pendapatan perkapita Kabupaten Garut pada tahun 1994 hanya 

sebesar Rp. 1.081.306 dan pada tahun 1998 meningkat menjadi sebesar Rp. 

1.235.064, sedangkan pendapatan perkapita Jawa Barat pada tahun 1994 

sebesar Rp. 1.439.032 dan pada tahun 1998 menjadi Rp. 1.759.080. Ini berarti 

pendapatan perkapita Kabupaten Garut masih jauh di bawah rata-rata 

pendapatan perkapita kabupaten lainnya di Jawa Barat. Rendahnya tingkat 

perekonomian masyarakat Kabupaten Garut dan tidak merata ini 

menyebabkan besar kemungkinan tidak seluruh lapisan masyarakat mampu 

untuk memiliki komputer, hal ini menimbulkan kebutuhan Kabupaten Garut 

                                               
8 BPS Kab. Garut, Katalog BPS Kab. Garut dalam angka tahun 2001, h. 47.
9 Data Departemen Pendidikan Kabupaten Garut, 2001.
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akan adanya wadah yang mampu menampung aktifitas masyarakat di bidang 

komputer, khususnya bagi masyarakat dan para pelajar yang tidak memiliki 

komputer.

6. Berdasarkan wawancara dengan masyarakat Garut dan survey langsung ke 

lapangan, kehidupan sosial Kabupaten Garut secara garis besar masih 

tertinggal dari kota-kota besar lainnya seperti Bandung bila ditinjau dari segi 

pemahaman dan penguasaan teknologi informasi ini, hal ini diakibatkan oleh 

kurangnya sarana promosi dan informasi yang bertujuan untuk 

memasyarakatkan teknologi tersebut. Sebagian besar masyarakat Garut masih 

menganggap bahwa teknologi ini hanya diperuntukkan untuk pelajar atau 

pegawai kantoran saja, sehingga masyarakat yang menguasainya pun masih 

minim, terbatas di kalangan pelajar dan pegawai kantoran serta tenaga 

profesional dibidang komputer yang terdapat di Garut. Pada saat ini 

penggunaan komputer merupakan kebutuhan yang cukup penting dan mulai 

dilakukan di kantor-kantor pemerintahan atau bisnis untuk mengolah data 

mereka, seperti kantor Pemda, rumah sakit, bank, swalayan, sekolah dan 

sebagainya. 

7. Keinginan dan minat masyarakat Kota Garut pada umumnya cukup besar 

meskipun mereka terhambat oleh keadaan tingkat perekonomian yang rendah, 

terutama para pelajar yang telah lulus sekolah menengah atas atau yang 

sederajat. Hal ini terlihat dari jumlah masyarakat yang terus meningkat setiap 

tahunnya yang menuntut ilmu perkomputeran di beberapa lembaga pendidikan 

komputer dengan kecenderungan naik 5%, pada tahun 1999 tercatat 459 orang 

yang terdaftar di 9 lembaga pendidikan komputer, pada tahun 2000 tercatat 

sebanyak 487 orang.10 Keadaan tersebut diakibatkan oleh adanya tuntutan 

bahwa setiap sektor lapangan pekerjaan yang tersedia baik di Kabupaten Garut 

ataupun di luar Kabupaten Garut membutuhkan pegawai yang menguasai 

teknologi informasi ini, karena diakui ataupun tidak penggunaan komputer di 

sektor pekerjaan pada saat ini adalah hal yang penting.

                                               
10 Data Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Garut, 2001.
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1.4. RUMUSAN MASALAH

1.4.1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka timbul permasalahan-

permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mewujudkan Garut Computer Centre yang secara kualitatif dan 

kuantitatif mampu menyediakan fasilitas di bidang komputer, yang meliputi 

pendidikan, jasa pelayanan, informasi dan terutama usaha untuk 

memasyarakatkan komputer kepada semua kalangan masyarakat yaitu 

meliputi promosi dan pemasaran serta rekreasi.

2. Bagaimana mewujudkan Garut Computer Centre yang mampu 

mengakomodasi dan memberikan kemudahan bagi pengusaha komputer, 

pendidik komputer, serta masyarakat umum untuk mendapatkan pemahaman 

dan mampu memonitor perkembangan komputer di Kota Garut pada 

khususnya dan di Indonesia serta di dunia pada umumnya.   

3. Bagaimana mewujudkan Garut Computer Centre sebagai suatu bangunan 

yang komunikatif dan atraktif sehingga mampu menarik perhatian umum, 

dengan demikian masyarakat atau pelajar tertarik untuk mendatanginya yang 

secara tidak langsung membantu usaha memasyarakatkan teknologi informasi.

1.4.2. Persoalan

Setelah mengungkapkan permasalahan di atas, maka muncul beberapa 

persoalan yang meliputi :

1. Penentuan lokasi site yang strategis dan aksesibel bagi seluruh masyarakat 

Kabupaten Garut.

2. Penentuan program kegiatan yang ditampung oleh Garut Computer Centre, 

termasuk di dalamnya kegiatan penyediaan peralatan dan pemeliharaannya.

3. Penentuan program ruang yang menampung seluruh kegiatan di dalam Garut 

Computer Centre.

4. Penentuan Konsep Penampilan Fisik yang dapat :

a. Mencerminkan ekspresi bangunan yang mewadahi teknologi canggih 

tetapi tanpa melupakan unsur-unsur lokal atau lingkungan sekitar.
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b. Mencerminkan ekspresi bangunan yang komunikatif dan atraktif sebagai 

bangunan yang dapat menarik pengunjung.

c. Merespon iklim setempat untuk menciptakan kenyamanan fisik dan non 

fisik.

5. Menentukan sistem utilitas yang mendukung kesehatan di dalam bangunan 

dan lingkungan sekitarnya serta menentukan sistem struktur dan kontruksi 

yang akan digunakan nantinya.

1.5. BATASAN MASALAH

1. Pembahasan hanya meliputi disiplin ilmu arsitektur, sedangkan disiplin ilmu 

lain hanya sebatas pendukung, khususnya ilmu komputer yang akan dibahas 

secara garis besar yang di selaraskan dengan tujuan dan sasarannya.

2. Pemilihan lokasi merupakan lokasi yang dianggap paling sesuai dengan 

proyek ini, dengan kriteria-kriteria yang mendukung keberadaannya.

3. Garut Computer Centre ini merupakan usaha swasta yang tujuannya adalah 

lebih memasyarakatkan komputer untuk membantu usaha-usaha guna 

mengejar ketertinggalan di bidang komputer. Dana dan segala perizinan 

dianggap sudah tersedia.

4. Kegiatan pada Garut Computer Centre yang terdiri dari pendidikan, jasa 

pelayanan, informasi, promosi, pemasaran dan rekreasi komputer, mempunyai 

bobot pembahasan yang berbeda. Penekanan lebih diberikan kepada kegiatan 

promosi komputer, sedangkan kegiatan pendidikan, jasa pelayanan, informasi 

pemasaran dan rekreasi dibidang komputer merupakan penunjang dalam 

computer centre tersebut. 

1.6. TUJUAN DAN SASARAN PEMBAHASAN

1.6.1. Tujuan

Menyusun konsep perencanaan dan perancangan Garut Computer Centre 

sebagai wadah pendidikan, jasa pelayanan, informasi, promosi, pemasaran dan 

rekreasi komputer di Kota Garut.
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1.6.2. Sasaran

Membuat Konsep perencanaan dan perancangan Garut Computer Centre 

yang meliputi :

1. Konsep penentuan lokasi site.

2. Konsep perancangan fisik bangunan yang meliputi; konsep peruangan, konsep 

besaran ruang, konsep organisasi ruang, dan konsep persyaratan ruang.

3. Konsep tampilan fisik bangunan yang meliputi;  konsep orientasi dan bentuk 

massa bangunan, konsep bentuk bangunan. 

4. Konsep struktur dan kontruksi bangunan serta konsep perlengkapan bangunan 

(utilitas bangunan).

1.7. METODE PERENCANAAN DAN PERANCANGAN

Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan meliputi metode pengumpulan data, metode pengolahan data, metode 

pembahasan dan metode perumusan konsep:

1. Pengumpulan data, dengan cara observasi dan survey, wawancara, studi 

literatur. 

a. Observasi & survey meliputi:

 Survey eksisting site

 Survey mengenai perkembangan komputer di Kota Garut.

 Observasi ke tempat pameran komputer, khususnya ke Bandung 

Electronic Centre (BEC) untuk mendapatkan data mengenai fasilitas 

yang mewadahi kegiatan promosi dan perdagangan dibidang elektronik 

(komputer).

b. Wawancara, meliputi wawancara mengenai perkomputeran di Kota Garut 

pada khususnya dan perkembangan komputer secara global kepada pihak 

terkait; tempat kursus komputer, masyarakat pengguna komputer dan 

instansi pemerintah.

c. Studi literatur meliputi:

 Peraturan daerah yang terangkum dalam RUTRW dan RUTRK Garut.

 Buku-buku yang mendukung tinjauan mengenai dunia komputer.
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 Buku-buku yang menunjang pembahasan secara arsitektural.

 Karya ilmiah (konsep/skripsi) yang telah ada sebelumnya, baik yang 

terdapat di UNS maupun di luar UNS.

2. Pengolahan data; data dan informasi yang diperoleh melalui observasi, survey, 

wawancara dan studi literatur dipilih dan dikelompokkan sesuai tema. Data 

yang telah dikelompokkan tersebut dipaparkan melalui tinjauan dunia 

komputer, tinjauan kondisi dan potensi Kota Garut dan tinjauan mengenai 

computer center. 

3. Pembahasan 

Analisa dan sintesa

a. Mengidentifikasikan unsur dan masalah-masalah yang berkaitan serta 

menunjang tujuan pembahasan.

b. Data dan informasi yang telah diolah menjadi tinjauan, diidentifikasi dan 

dianalisa untuk mendapatkan konsep perencanaan dan perancangan Garut 

Computer Centre.

4. Perumusan Konsep

Penyusunan hasil analisa dalam proses pembahasan ke dalam konsep 

perencanaan dan perancangan desain Garut Computer Centre. 

1.8. SISTEMATIKA PENULISAN

1. Tahap I 

Mengungkapkan permasalahan dan persoalan mengenai perkomputeran di 

Kota Garut melalui pengungkapan latar belakang masalah, tujuan dan sasaran 

yang akan dicapai serta dilengkapi dengan batasan, metode perencanaan dan 

perancangan dan sistematika pembahasan.

2. Tahap  II

Mengemukakan tinjauan mengenai dunia komputer.

3.   Tahap  III

Tinjauan mengenai kondisi dan potensi Kota Garut secara umum dan kondisi 

dan potensi Kota Garut yang berkaitan dengan dunia komputer.
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4. Tahap  IV

Mengemukakan computer centre yang direncanakan.

5. Tahap  V

Mengungkapkan analisa perencanaan dan perancangan sebagai usaha 

pemecahan masalah dengan meninjau tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

6.   Tahap  VI

Mengungkapkan konsep perencanaan dan perancangan yang merupakan hasil 

akhir dari proses analisa untuk kemudian ditransformasikan dalam wujud 

disain fisik bangunan.
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II. TINJAUAN DUNIA KOMPUTER

2.1. TINJAUAN DUNIA KOMPUTER

2.1.1. Pengertian Komputer

Komputer merupakan mesin yang dapat memanipulasi informasi atau data 

dalam bentuk symbol dan tanda-tanda dengan perantara program untuk 

memperoleh output atau hasil pengolahan. Pada hakekatnya komputer merupakan 

suatu alat untuk menghitung seperti halnya mistar, kalkulator dan sebagainya, 

hanya saja komputer mempunyai daya ingat berupa suatu sistem lingkaran 

elektronis yang dapat merekam data dan setiap saat dapat dibaca kembali. 

Karena bekerja secara elektronis, maka komputer dapat bekerja dengan 

cepat, jutaan langkah per detik sehingga dalam pemanfaatannya manusia 

dihindarkan dari gerakan elektron ini. Campur tangan manusia hanya sebatas 

penggunaan pra proses yaitu suatu kegiatan persiapan yang dikenal dengan 

programming.1

2.1.2. Sejarah Perkembangan Komputer

Sejarah perkembangan komputer tidak terlepas dari perkembangan alat-

alat hitung. Sekitar tahun 1000 SM, orang membuat alat bantu hitung yang disebut 

Abacus, di Cina dikenal Swan Pan atau Cipoa dan di Jepang dikenal dengan nama 

Soraban. Pada tahun 1614 John Napier dari Skotlandia membuat alat yang 

terkenal dengan sebutan Napier’s bone yang dapat menghitung soal perkalian. 

Kemudian pada tahun 1642, Blaise Pascal membuat sebuah mesin hitung bernama  

Pascal Adding Machine dan  pada tahun 1673, G. Wilhelm Oon Leibintz 

membuat mesin hitung yang dapat menghitung perkalian.

                                               
1 J. Smith, 1989, Mengenal Komputer Dasar, PT. Gramedia, Jakarta, h. 1.
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Usaha pertama pembuatan komputer sebenarnya dimulai dari usaha 

Charles P. Babbage kebangsaan Inggris yang menciptakan mesin Analytical 

Engine dengan menggunakan metode Difference Engine pada tahun 1812 untuk 

menghitung tabel matematika. Selanjutnya pada tahun 1944, Prof. Howard Aiken 

dari Harvard University mengkombinasikan prinsip yang telah dirintis oleh 

Herman H. dan James Powers menciptakan sebuah mesin Automatic Calculating

raksasa yang diberi nama MARK I yang juga dikenal dengan sebutan Aikel 

Digital Computer.

Setelah muncul MARK I, kemudian muncul komputer-komputer dengan 

formulasi baru diantaranya, ENIAC (Electro Numerical Integrator Calculator) 

hasil rancangan Dr. Mauchly dan I. Presper Eckert dari Pensylvania University, 

EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer) sebuah komputer 

dalam ukuran kecil dengan kemampuan besar hasil karya Dr. Von Newman, dan 

UNIVA (Universal Automatic Computer) yang merupakan komputer pertama 

yang menggunakan magnetic tape.2

2.1.3. Klasifikasi Komputer

Menurut Sanyoto Gondodiyoto dalam bukunya yang berjudul “Pengantar 

Komputer dan Komputerisasi”, secara umum komputer dapat diklasifikasikan 

menurut: 3

1. Type

a. Digital Computer

Cara kerjanya adalah mengolah data secara kuantitatif membandingkan 

keadaan dengan angka-angka, huruf-huruf dan karakter khusus. Misalnya 

Calculator, Cash Register dan komputer.

b. Analog Computer

Cara kerjanya adalah mengolah data secara kualitatif membandingkan 

keadaan dengan keadaan lain melalui besaran angka. Misalnya 

Thermometer, Barometer dan Speedometer.
                                               
2 Sanyoto Gondodiyoto, 1991, Pengantar Komputer dan Komputerisasi, PT. Elex Media 
Komputindo, Jakarta, h. 4.
3 Ibid, h. 10.
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c. Hybrid Computer

Cara kerjanya merupakan gabungan antara tipe Digital Computer dan

Analog Computer, misalnya pompa bensin.

2. Fungsi (Purpose)

a. Special Purpose

Alat ini hanya dapat mengerjakan satu macam pekerjaan saja, misalnya 

kedokteran.

b. General Purpose

Alat ini dapat mengerjakan berbagai macam pekerjaan, misalnya Personal 

Computer

3. Aplikasi

Komputer dalam peranannya dapat mengaplikasikan tugas-tugas di bidang 

bisnis, scientific dan proses kontrol. 

4. Generasi

a. First Generation

Generasi ini mulai sekitar tahun 1951 dan menggunakan vacum tube 

sebagai sistem elektroniknya.

b. Second Generation

Periodenya mulai sekitar tahun 1959.

c. Third Generation

Pada generasi ini sudah menggunakan sistem Integrasi sirkuit dan dimulai 

tahun 1964.

d. Fourth Generation

Generasi ini mulai tahun 1972 dan sudah menggunakan teknologi 

mutakhir dimana sistem elektroniknya sudah memakai teknologi Micro 

Processor.

e. Fifth Generation

Generasi ini merupakan generasi yang akan menuju Artificial Inteligent 

(kecerdasan buatan).
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2.1.4. Komponen dan Cara Kerja Komputer

Komputer terdiri dari komponen dan cara kerja komputer itu sendiri.4

1. Komponen komputer

a. Input Device

Suatu alat dimana kita dapat menerima data dan meneruskan kepada CPU 

untuk diproses. Macam dari Input Device adalah:

 Card Reader

 Paper Tape Recorder

 Magnetic Tape

 Magnetic Disk

 Document Reader

 Visual Display Unit

b. CPU (Central Processing Unit)

Central Processing Unit merupakan otaknya komputer sebagai pusat 

pengolahan dan pengontrolan keseluruhan data.

c. Output Device

Suatu alat yang dapat mengeluarkan dan menghasilkan data hasil 

pengolahan. Peralatan yang merupakan Output Device:

 Line Printer

 Magnetic Tape Recorder

 Plotter

 Visual Display Unit

 Card Punch

2. Cara kerja komputer

Program/instruksi dan data dari Input Device diterima oleh Central Processing 

unit (CPU). Kemudian instruksi tersebut diambil dan diterjemahkan untuk 

dikerjakan lebih lanjut sesuai dengan instruksi yang diberikan. Selanjutnya 

hasil pekerjaan dari Central Processing Unit ini dikirim ke bagian Output 

Device.

                                               
4 Sanyoto Gondodiyoto, 1991, Pengantar Komputer dan Komputerisasi, PT. Elex Media 
Komputindo, Jakarta, h. 19.
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2.2. PERKEMBANGAN KOMPUTER DI INDONESIA

Pada tahap perkembangannya, Indonesia tak luput dari sentuhan berbagai 

kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan industrialisasi yang 

sedang melanda dunia yang disamping menghadirkan peluang juga menghadirkan 

banyak tantangan. Salah satu jawaban terhadap tantangan itu adalah penguasaan 

teknologi informatika.

Pemakaian komputer di Indonesia berumur relatif pendek dibanding 

negara-negara ASEAN lainnya. Boleh dikatakan agak kesiangan memasuki era 

komputerisasi. Meskipun pengenalan teknologi komputer telah dimulai sejak 

tahun 70-an, namun kenyataannya kesadaran masyarakat Indonesia akan peranan 

dan manfaat komputer masih rendah. Secara hardwarewise Indonesia ada pada 

generasi ke tiga, sedangkan secara softwarewise baru sampai generasi ke dua. 

Meskipun demikian perkembangan industri komputer dalam negeri menunjukan

kemajuan yang cukup menggembirakan dan masih merupakan daya tarik bagi 

para investor dalam menanamkan ke pihak BKPM (Badan Koordinasi Penanaman 

Modal), pertumbuhan pasarnya sekitar 30-40%.5 Kegiatan-kegiatan yang 

menunjang perkembangan komputer di Indonesia terlihat jelas dengan 

diadakannya seminar, ceramah, diskusi panel, konferensi serta pameran-pameran 

komputer yang diselenggarakan oleh organisasi-organisasi yang berkaitan dengan 

komputer.

Pertumbuhan pasar komputer di Indonesia bergerak antara 20-30% 

setahunnya. Dan sedikitnya 40 merk komputer saling berebut pasar, belum 

ditambah komputer produksi dalam negeri yang menurut data AIKI sebanyak 20 

merk. Dalam pemasaran komputer khususnya Personal Computer (PC) saat ini 

timbul persaingan antara komputer asing, komputer rakitan dalam negeri dan 

komputer selundupan yang di jual tanpa PPN (PC Pararel Impor), sehingga PC 

rakitan dalam negeri harganya sedikit lebih tinggi dibanding dengan PC Pararel 

Impor.

Pasaran komputer terbesar saat ini adalah pasaran untuk pemerintah yaitu 

Sekretariat Negara, dengan margin keuntungan mencapai paling tinggi. Sekarang 
                                               
5 Majalah Eksekutif, Edisi Mei 2000, h. 71.
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ini banyak produsen-produsen komputer yang menitikberatkan penjualan 

Personal Computer-nya ke sektor swasta, meskipun tidak sedikit produsen 

komputer yang tetap berebut untuk menjadi pemasok ke pemerintah. Untuk luar 

negeri, sektor pemerintah hanya mengambil mini komputer dan mainframe, untuk 

Personal Computer dikhususkan produksi dalam negeri yang terdaftar.

2.3. KESIMPULAN

Komputer merupakan mesin yang dapat mengolah data secara elektronis, 

terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak (program). Perkembangan 

teknologi komputer ini terus berkembang seiring perkembangan jaman.

Penggunaan komputer telah merambah di segala bidang seperti bidang 

pemerintahan, perekonomian, pendidikan dan sebagainya. Negara Indonesia 

mengenal penggunaan komputer terhitung telat apabila dibandingkan dengan 

negara-negara ASEAN lainnya, namun meskipun demikian perkembangan 

pasaran komputer di Indonesia saat ini cukup pesat.
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III. TINJAUAN KONDISI DAN POTENSI

KOTA GARUT

Tinjauan kondisi dan potensi Kota Garut memaparkan data mengenai 

kondisi dan potensi Kota Garut secara umum serta data kondisi Kota Garut yang 

berkaitan dengan dunia komputer.

3.1. MAKRO

Tinjauan makro akan memaparkan data mengenai kondisi dan potensi 

Kabupaten Garut secara umum (keseluruhan), baik ditinjau dari segi kondisi fisik, 

kondisi sosial dan perencanaan tata ruangnya.

3.1.1. Tinjauan Fisik

Potensi dan permasalahan faktor fisik yang mempengaruhi pengembangan 

wilayah tercermin dari faktor alamiah, bentukan morfologi wilayah dan pola 

kegiatan. Faktor fisik yang menjadi kendala dalam pembangunan Kabupaten 

Garut adalah faktor lereng cukup besar di Kabupaten Garut yang mempunyai 

pengaruh besar terhadap kerusakan lingkungan dan kepekaan terhadap erosi 

tanah. Iklim juga sangat besar pengaruhnya terhadap tingkat kepekaan 

lingkungan, semakin tinggi curah hujan akan semakin besar kemungkinan 

terjadinya erosi. Sedangkan wilayah dengan kepekaan lingkungan rendah 

dimungkinkan untuk dikembangkan secara lebih leluasa tanpa ada kendala.  

1. Letak Geografis

Kabupaten Garut yang mempunyai luas wilayah sekitar 3.066,88 Km secara 

geografis terletak di antara 6 57’34”-7 44’57” Lintang Selatan dan 107

24’3”-10824’34” Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:1

                                               
1 BPS Kab. Garut, Katalog BPS Kab. Garut dalam Angka Tahun 2001, h. xi. 
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 Sebelah Utara :  berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten 

Sumedang.

 Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya.

 Sebelah Selatan : berbatasan dengan Samudera Indonesia.

 Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten 

Cianjur.

Daerah sebelah Utara, Timur dan Barat secara umum merupakan daerah 

dataran tinggi dengan kondisi alam berbukit-bukit dan pegunungan, 

sedangkan kondisi alam daerah sebelah Selatan sebagian besar permukaan 

tanahnya memiliki kemiringan yang relatif curam.

Gb.III.1. Lokasi Kabupaten Garut
     Sumber: RUTRK Garut, 2000-2010

U

BANDUNG

CIANJUR
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2. Keadaan Topografi

Pada umumnya wilayah Kabupaten Garut terletak pada ketinggian 500-1000 

m di atas permukaan laut. Kemiringan lahan terluas di wilayah Kabupaten 

Garut merupakan wilayah yang memiliki kemiringan lahan 3-40%, meliputi 

areal seluas 127.747 Ha (41,68%) yang sebagian besar terletak di Garut bagian 

tengah (Kota Garut).2

3. Kondisi Iklim

Kabupaten Garut memiliki iklim trofis dengan curah hujan yang cukup tinggi. 

Menurut Oldemann iklim di wilayah Kabupaten Garut termasuk tipe iklim C2, 

yaitu terdapat 6 bulan basah berturut-turut dan 6 bulan kering berturut-turut.3

a. Intensitas Hujan

Intensitas hujan rata-rata selama 1985-1997 yang jatuh di Kabupaten Garut 

sebesar 1.802 mm/tahun. Intensitas hujan tertinggi jatuh pada tahun 1990 

(3.05 mm/tahun), sedangkan intensitas hujan terendah jatuh pada tahun 

1991 sebesar 716 mm/tahun.

b. Matahari

Intensitas penyinaran matahari di Kabupaten Garut cenderung stabil tidak 

mengalami perubahan yang begitu besar sepanjang tahun. Hal ini 

dikarenakan letaknya tidak jauh dari daerah katulistiwa.

c. Angin 

Angin di daerah Kabupaten Garut rata-rata bertiup dengan arah antara 

120°-250°.

d. Kelembaban Udara

Kelembaban udara Kabupaten Garut berkisar antara 61-73%.

e. Suhu Udara

Temperatur di daerah Kabupaten Garut rata-rata berkisar 18-24°C.

                                               
2 Pmerintah Kab. Garut, RUTRW Kab. Garut 1999/2000, h. III-1.
3 Ibid, h. III-2.
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3.1.2. Tinjauan Kondisi Sosial

1. Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Garut pada tahun 2001 berjumlah 2.110.577 

jiwa yang tersebar di 37 kecamatan dengan sebaran yang tidak merata dan 

terakumulasi di daerah perkotaan, khususnya Kecamatan Garut Kota.4

Tabel III.1. Tabel jumlah penduduk Kabupaten Garut tahun 2001
   Sumber: Katalog BPS Kab. Garut dalam Angka Tahun 2001.

KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK
1. Cisewu
2. Caringin
3. Talegong
4. Bungbulang
5. Pamulihan
6. Pakenjeng
7. Cikelet
8. Pameungpeuk
9. Cibalong
10. Cisompet
11. Peundeuy
12. Singajaya
13. Cihurip
14. Cikajang
15. Banjarwangi
16. Cilawu
17. Bayongbong
18. Cisurupan
19. Sukaresmi
20. Samarang
21. Pasirwangi
22. Tarogong
23. Garut Kota
24. Karangpawitan
25. Wanaraja
26. Sukawening
27. Karang Tengah
28. Banyuresmi
29. Leles
30. Leuwigoong
31. Cibatu
32. Kersamanah
33. Cibiuk
34. Kadungora
35. Limbangan
36. Selawi
37. Malangbong

28.335
28.312
29.027
68.133
16.226
57.690
34.638
34.520
36.666
47.125
20.895
40.405
16.893
65.444
50.453
89.279
111.968
82.626
29.350
80.381
36.778
137.765
116.573
98.218
97.041
46.281
16.142
85.516
66.611
40.033
64.668
28.946
27.048
76.011
69.196
34.482
100.902

                                               
4 BPS Kab. Garut, Katalog BPS Kab. Garut dalam Angka Tahun 2001, h. xiii.
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2. Pendidikan

Secara keseluruhan fasilitas pendidikan penyebarannya tidak merata, hal ini 

terlihat masih terkonsentrasinya fasilitas pendidikan umum di perkotaan 

khususnya di Kecamatan Garut Kota dan sekitarnya, sedangkan lembaga 

pendidikan keagamaan sebagian besar terdapat di daerah pedesaan.

Tabel III.2. Tabel jumlah sekolah di Kabupaten Garut tahun 2001
      Sumber: Katalog BPS Kab. Garut dalam Angka Tahun 2001.

KECAMATAN TK SD SLTP SLTA PT PESANTREN
1. Cisewu
2. Caringin
3. Talegong
4. Bungbulang
5. Pamulihan
6. Pakenjeng
7. Cikelet
8. Pameungpeuk
9. Cibalong
10. Cisompet
11. Peundeuy
12. Singajaya
13. Cihurip
14. Cikajang
15. Banjarwangi
16. Cilawu
17. Bayongbong
18. Cisurupan
19. Sukaresmi
20. Samarang
21. Pasirwangi
22. Tarogong
23. Garut Kota
24. Karangpawitan
25. Wanaraja
26. Sukawening
27. Karang Tengah
28. Banyuresmi
29. Leles
30. Leuwigoong
31. Cibatu
32. Kersamanah
33. Cibiuk
34. Kadungora
35. Limbangan
36. Selawi
37. Malangbong

1
-
-
5
3 
-
2 
3 
4
4 
-
2 
-
5 
-
7 
4 
1 
-
2 
1
16 
12 
10 
6 
2 
-
4 
2 
2 
9 
2 
2 
7 
4 
3 
4 

28
20
23
61
13
41
37
27
30
49
23
30
14
41
34
69
73
45
15
37
32
74
84
66
81
47
19
59
55
30
47
22
18
54
43
28
76

1
3
2
5
1
3
2
3
2
1
1
1
1
2
2
5
2
2
1
2
1

13
13
4
4
4
2
6
3
2
6
3
1
6
5
2
4

-
-
-
1
-
1
1
1
-
1
-
1
-
1
-
1
1
-
-
1
-

11
17
4
2
1
-
-
1
1
-
-
-
-
1
-
1

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

14
-
6

12
-

20
11
12
4

10
10
21
-

21
5
8

14
21
-

21
-

12
2

21
14
26
-

28
8
8

23
-

11
10
26
7
-

Jumlah Total 129 1545 121 49 9 406
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3. Kondisi Sosial Umum

Tingkat pendapatan perkapita Kabupaten Garut pada tahun 1994 adalah 

sebesar Rp. 1.081.306 dan pada tahun 1998 meningkat menjadi sebesar Rp. 

1.235.064, sedangkan pendapatan perkapita Jawa Barat pada tahun 1994 

sebesar Rp. 1.439.032 dan pada tahun 1998 menjadi Rp. 1.759.080. Ini berarti 

pendapatan perkapita Kabupaten Garut masih jauh di bawah rata-rata 

pendapatan perkapita kabupaten lainnya di Jawa Barat.

3.1.3. Perencanaan Tata Ruang Wilayah

Hirarki sistem pusat-pusat permukiman di Kabupaten Garut adalah sebagai 

berikut:5

1. Kota Orde I : adalah kota dengan fasilitas pelayanan tertinggi, berfungsi 

sebagai pusat pelayanan wilayah, yaitu Kota Garut.

2. Kota Orde II : adalah kota dengan fasilitas pelayaan lebih rendah dari 

Kota Orde I dan berfungsi sebagai pusat pelayanan sub 

wilayah, mencakup Cibatu, Cikajang dan Bungbulang.

3. Kota Orde III : adalah kota dengan tingkat pelayanan kecamatan. 

3.2. MIKRO

Tinjauan mikro akan membahas lebih spesifik mengenai data Kota Garut 

sebagai lokasi pembangunan Garut Computer Centre.

3.2.1. Tinjauan Fisik

Ruang lingkup wilayah Kota Garut meliputi 5 kecamatan dan terletak di 

tengah-tengah Kabupaten Garut. Kelima kecamatan tersebut yaitu Kecamatan 

Garut Kota, Kecamatan Tarogong, Kecamatan Karangpawitan, Kecamatan 

Cilawu dan sebagian wilayah Kecamatan Banyuresmi dengan luas wilayah 

keseluruhan 5.790,1 ha. (peta terlampir)

                                               
5 Pemerintah Kab. Garut, RUTRW Kab. Garut 1999/2000, h. V-20.
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1. Topografi

Sebagian besar wilayah Kota Garut memiliki kemiringan lereng antara 3-8%, 

sisanya merupakan luas wilayah dengan kemiringan lereng antara 8-15% dan 

antara 15-25%. Wilayah dengan kemiringan lereng antara 3-8% merupakan 

wilayah yang terbesar di Kota Garut, wilayah ini umumnya tersebar di 

Kecamatan Garut Kota, Kecamatan Tarogong dan sebagian lagi di Kecamatan 

Karangpawitan.

2. Geologi

Struktur geologi Kota Garut secara garis besar dapat digolongkan menjadi 2 

golongan, yaitu Undifferentiated Volcanic Product (batuan vulkanik tak 

terurai) dan Alluvium. Golongan Undifferentiated Volcanic Product 

merupakan bagian terbesar wilayah Kota Garut, sedangkan di sebagian utara 

Kota Garut terdapat batuan Alluvium. 

3.2.2. Tinjauan Kondisi Sosial

Penduduk kota cenderung memadat ke pusat kota dan sebaliknya makin 

jauh dari pusat kota kepadatan penduduk makin menurun. Hal ini dapat 

diterangkan dari eratnya hubungan kepadatan penduduk dengan konsentrasi 

kegiatan perkotaan. 

Tabel III.3. Tabel jumlah penduduk Kota Garut tahun 2000
      Sumber: RUTRK Garut 2000-2010

FASILITAS PELAYANANKECAMATAN JUMLAH 
PENDUDUK A B C D E F

1. Kec. Garut Kota
2. Kec. Tarogong
3. Kec. Karangpawitan
4. Kec. Cilawu
5. Kec. Banyuresmi

Jumlah Total

112.076
80.486
31.471
4.538
6.085

244.656









-
-
-



-
-
-








-
-
-
-



-
-
-

Fasilitas : A. Pusat Administrasi Pemerintahan
B. Pusat Perdagangan, Jasa dan Pemasaran
C. Pusat Perhubungan dan Komunikasi
D. Pusat Pelayanan Sosial
E. Pusat Produksi Pengelolaan
F. Pusat Pendidikan Tinggi
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3.2.3. Perencanaan Tata Ruang Kota

1. Fungsi Kota

Fungsi Kota Garut saat ini yaitu sebagai pusat pemerintahan, pusat 

perdagangan lokal dan regional (perekonomian), pusat pelayanan jasa, pusat 

pendidikan, pusat pariwisata dan pusat industri.

2. Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur Kota Garut yang terdapat dalam RUTRK Garut:6

 Pusat kegiatan utama adalah kawasan komersial di wilayah Kelurahan 

Paminggir, Ciwalen dan Pakuwon. 

 Beberapa pusat kegiatan lain yang sudah meliputi kegiatan pemerintahan 

di sekitar Jl. Patriot dan Jl. Pembangunan, sentra industri kulit di 

Sukaregang, pasar dan terminal Guntur dan kawasan Wisata Cipanas.

3. Rencana Sistem Hirarki Pusat Kegiatan

Sistem hirarki pusat kegiatan di Kota Garut terdiri dari dua jenjang, yaitu:7

 Hirarki 1 :  Pusat utama kota di kawasan pusat kota.

 Hirarki 2 : Pusat lingkungan dikembangkan di Kelurahan Sukamantri, 

Desa Sukagalih, Desa  Sukajaya, Desa Langensari, Desa 

Lengkong Jaya

4. Rencana Penggunaan Lahan

Secara umum, rencana penggunaan lahan dalam RUTR Kota Garut 

memisahkan antara kawasan berfungsi lindung dan kawasan budidaya. 

 Kawasan Lindung meliputi hutan lindung, kawasan sempadan sungai dan 

kawasan hutan kota.

 Kawasan Budidaya meliputi kawasan pemerintahan, komersial, 

perumahan, fasilitas umum, tempat pemakaman umum, lapangan olah 

raga, militer, kawasan wisata, kawasan industri Industri, sawah dan 

pertanian Lahan Kering.

                                               
6 Pemerintah Kab. Garut, RUTRK Garut 2000-2010, h. III-1.
7 Ibid, h. III-2.
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3.3. POTENSI DUNIA KOMPUTER DI KOTA GARUT

3.3.1. Pasaran Komputer

Pemasaran perangkat komputer di Kota Garut berkembang dalam bentuk 

penjualan melalui pemesanan perorangan, dimana untuk mendapatkan sebuah 

komputer seseorang harus menunggu komputer tersebut datang dari kota 

pemasok. Jasa komunikasi jaringan internet, servis komputer, rental komputer dan 

jasa lainnya mulai terlihat meskipun dalam jumlah yang minim. Sampai pada 

September 2001, sekurang-kurangnya tercatat 24 pengusaha komputer yang 

beroperasi di Kota Garut termasuk di dalamnya penyedia jasa jaringan internet, 

servis komputer, rental komputer dan jasa lainnya.8 Mereka umumnya memasok 

barang sebagian besar berasal dari Jakarta dan Bandung.

3.3.2. Pendidikan Komputer

1. Pendidikan Komputer Formal

Pendidikan komputer formal saat ini adalah berupa sekolah tinggi, baik 

akademi (D3) maupun program S1 pada sebuah universitas. Jurusan ini 

merupakan perpaduan antara matematika, ilmu komputer, ekonomi, akuntansi, 

dan teknik-teknik manajemen. Sekolah tinggi di Kota Garut yang memiliki 

keterkaitan dengan perkomputeran terdapat dua buah dan semuanya 

merupakan sekolah swasta, yaitu AMI Garut (Akademi Manajemen 

Informatika) yang terdapat di Kec. Tarogong dan STTG (Sekolah Tinggi 

Teknologi Garut) di bawah pengawasan Teknik Informatika ITB.

2. Pendidikan Komputer non Formal

Pendidikan yang lebih umum dikenal kursus cenderung mempelajari paket-

paket siap pakai seperti komputer bisnis, akuntansi, administrasi, grafis dan 

sebagainya. Paket-paket lain yang lebih khusus adalah paket program untuk 

anak-anak, murid SD, SMP, dan paket untuk para eksekutif. Salah satu pusat 

kursus komputer di Kota Garut yaitu “Eka Jaya” setiap tahun jumlah siswanya

menunjukan kenaikan 5%.9

                                               
8 Data Statistik Departemen Perindustrian dan Perdagangan  Kabupaten Garut, 2001.
9 Wawancara dengan Bpk. Ir. Suryanto selaku pengelola ”Eka Jaya”, Maret 2003.
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3.3.3. Pemakai Komputer

Pemakai komputer, khususnya di Kota Garut dibedakan berdasarkan jenis 

penggunaannya, yaitu: 

1. Kalangan Bisnis

Kalangan ini cenderung menggunakan komputer untuk membantu dalam 

memecahkan masalah manajemen dan sebagainya.

2. Kalangan Ilmuwan

Kalangan yang memanfaatkan komputer untuk memecahkan masalah yang 

berhubungan dengan ilmu pengetahuan.

3. Kalangan Pemerintah

Memanfaatkan komputer untuk menyelesaikan administrasi negara.

4. Kalangan Pelajar dan Mahasiswa

Merupakan kalangan yang perlu diperkenalkan terhadap dunia komputer dan 

sekaligus membantu menyelesaikan pekerjaan di sekolah atau kuliah.

5. Kalangan Masyarakat Awam

Untuk memasyarakatkan komputer. 

3.3.4. Media

Media yang biasa digunakan untuk memasyarakatkan komputer di Kota 

Garut adalah:

1. Media Promosi

Untuk promosi yang umunya saat ini sering mereka lakukan di hotel-hotel, 

pusat perdagangan atau supermarket dan gedung serba guna.

2. Media Massa

Media yang berupa majalah umum atau majalah komputer.

3.4. KESIMPULAN

Besarnya jumlah penduduk dan pelajar di Kota Garut tanpa ditunjang oleh 

banyaknya fasilitas yang menyediakan teknologi informasi menimbulkan tuntutan 

akan hadirnya sebuah wadah yang mampu menyediakan dan memasyarakatkan 

komputer di Kota Garut.
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IV. TINJAUAN COMPUTER CENTRE 

4.1. FUNGSI COMPUTER CENTRE

4.1.1. Computer Centre Sebagai Wadah Pendidikan Komputer

1. Fungsi

Memberikan fasilitas atau wadah untuk belajar komputer secara mudah bagi 

masyarakat umum, dengan tujuan menciptakan tenaga-tenaga terampil dan 

siap pakai di bidang komputer. Kegiatan pendidikan ini termasuk pada 

kegiatan komersial, dimana faktor ekonomi menjadi orientasi nyata bagi 

computer centre yaitu mendapatkan pemasukan keuntungan materi yang 

didapat dari biaya pendidikan peserta.

2. Karakteristik Pendidikan di dalam Computer Centre

Kegiatan pendidikan di dalam computer centre yaitu sistem pendidikan kursus 

cepat sehingga seluruh lapisan masyarakat bisa mengikutinya, dan masyarakat 

bisa memilih paket atau jenis pendidikan komputer sesuai dengan 

keinginannya (basic, advance, profesional).

Pendidikan komputer ini dikelompokkan menjadi 3 kelas yaitu:

a. Kelas eksekutif (karyawan) 

Kelas ini cenderung melayani kursus komputer untuk membantu 

memecahkan masalah di bidang suatu pekerjaan. Jam belajarnya diatur 

setelah jam kerja, antara jam 2 sore sampai tutup.

b. Kelas pelajar atau mahasiswa

Materi pembelajaran yang diberikan merupakan materi yang berkaitan 

dengan pelajaran atau mata kuliah peserta, seperti program Microsoft 

Office, desain grafis dan sebagainya. Jam belajarnya setelah jam belajar 
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sekolah bagi pelajar atau juga terdapat jam belajar dari pagi sampai sore 

tergantung peserta.

c. Kelas umum

Materi yang diberikan lebih bersifat umum sebagai upaya 

memasyarakatkan komputer kepada masyarakat umum, seperti materi 

penggunaan dan pengoperasian komputer atau juga terdapat materi 

pembelajaran perakitan dan perawatan atau maintenance hardware

(reparasi). Jam belajarnya mulai dari pagi, yaitu mulai computer centre

tersebut buka sampai tutup kembali.

3. Peran Keberadaan Fasilitas Pendidikan

 Sebagai pelengkap pada sebuah computer centre, dengan tersedianya 

fasilitas ini akan memberikan kemudahan bagi masyarakat mempelajari 

komputer.

 Memberikan keuntungan finansial yang berupa masukan sesuai dengan 

salah satu fungsi yaitu sebagai wadah kegiatan yang bersifat komersial, 

sehingga merupakan salah satu dari sumber pengembalian modal.

 Keberadaan fasilitas pendidikan komputer yang direncanakan mempunyai 

peran untuk membantu program pemerintah dalam memajukan kualitas 

pendidikan pada khususnya, dan memberikan pengetahuan dan 

penguasaan teknologi komputer terhadap masyarakat umum dalam upaya 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada umumnya.

4.1.2. Computer Centre Sebagai Wadah Jasa Pelayanan Komputer

1. Fungsi

Memberikan fasilitas untuk mewadahi kegiatan-kegiatan yang bersifat jasa 

komputerisasi bagi masyarakat umum seperti penyewaan komputer, reparasi 

dan penyediaan jasa internet. Kegiatan jasa pelayanan ini termasuk pada 

kegiatan komersial seperti halnya kegiatan pendidikan, yaitu mendapatkan 

pemasukan keuntungan materi yang didapat dari biaya penyediaan jasa 

pelayanan tersebut.
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2. Bentuk Jasa Pelayanan Komputer

Jasa pelayanan pada computer centre ini bersifat penjualan jasa yang berkaitan 

dengan komputer untuk melayani pemakai komputer. Bentuk dan fasilitas 

yang diperlukan adalah:

 Workshop komputer untuk jasa reparasi.

 Peminjaman atau penyewaan komputer.

 Jasa internet.

3. Peran Keberadaan Jasa Pelayanan Komputer

Peran fasilitas infomasi ini adalah sebagai pelengkap pada computer centre, 

keberadaan fasilitas ini bertujuan untuk:

 Memudahkan masyarakat dalam menyewa dan mereparasi komputer.

 Memudahkan masyarakat dalam mencari berbagai informasi sekaligus 

berkomunikasi melalui jaringan internet.

 Memberikan keuntungan finansial.

4. Fasilitas Penunjang

Fasilitas penunjang yang tersedia pada computer center yang direncanakan 

yaitu sebuah pusat jajanan (food corner) atau restoran. Keberadaannya 

memberikan fasilitas untuk mewadahi kegiatan bersantap baik bagi 

pengunjung maupun bagi karyawan computer centre. Kegiatan restoran ini 

merupakan pelengkap kegiatan pelayanan yang merupakan kegiatan 

komersial, yaitu mendapatkan pemasukan keuntungan materi yang didapat 

dari penjualan. Selain restoran juga terdapat fasilitas penunjang lainnya seperti 

fasilitas komunikasi (telepon umum), jasa perbankan (ATM) dan fasilitas 

peribadatan (musholla).

4.1.3. Computer Centre Sebagai Pusat Informasi Komputer

1. Fungsi

Memberikan fasilitas untuk mewadahi kegiatan yang bersifat computer 

informatif dengan kata lain memberikan segala informasi mengenai komputer 

ataupun data-data yang penyajiannya dengan menggunakan media komputer, 

bertujuan untuk lebih memasyarakatkan komputer kepada masyarakat umum.
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2. Bentuk dan Karakteristik Informasi

a. Informasi aktif

Informasi ini dapat langsung melalui manusia atau informan dengan 

wawancara. Ini dapat dimanifestasikan dengan tersedianya fasilitas 

informasi komputer yang dikelola oleh bagian informasi yang menyimpan 

data-data mengenai dunia komputer.

b. Informasi pasif

Informasi ini dapat melalui media lain, selain manusia. Ini diwujudkan 

dengan tersedianya fasilitas informasi melalui media buku (literatur), slide 

(film) dan display. Bentuk dari informasi tersebut adalah sebagai berikut :

- Buku            :  perpustakaan.

- Film/slide  :  pemutaran film atau slide.

- Display       :  display mengenai dunia komputer.

3. Peran Keberadaan Fasilitas Informasi

Peran fasilitas infomasi ini adalah sebagai pelengkap pada computer centre, 

karena dengan adanya fasilitas ini lebih memudahkan masyarakat 

mendapatkan informasi tentang komputer.

4.1.4. Computer Centre Sebagai Wadah Promosi Dan Pemasaran 

Komputer

1. Fungsi

Memberikan wadah untuk memasarkan komputer dan perlengkapannya 

dengan ditunjang usaha berbentuk promosi yang bersifat tetap maupun 

temporer, sebagai salah satu usaha memperkenalkan teknologi komputer 

kepada masyarakat umum.

2. Promosi

Sistem promosi pada computer centre yang direncanakan berupa promosi aktif 

dan promosi pasif. Pada promosi aktif, obyek dapat dicoba langsung oleh

pengunjung dengan pengarahan dari pemandu promosi. Sedangkan pada 

promosi pasif, berupa demonstrasi yang dilakukan oleh pemandu promosi.
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Bentuk promosi pada umumnya terdapat 2 macam yang dianggap paling tepat 

dan mengena yaitu promosi tetap dan promosi temporer. Promosi tetap berupa 

showroom dan promosi temporer berupa pameran.

3. Pemasaran

a. Macam barang yang dipasarkan

Computer centre sebagai pusat pemasaran komputer secara kualitas 

maupun kuantitas memasarkan komputer dan perlengkapannya sebagai 

berikut:

 Hardware komputer.

 Software komputer.

 Perlengkapan komputer.

 Buku atau majalah komputer (literatur). 

b. Bentuk dan sistem pemasaran barang

Sistem pemasaran pada computer centre yang direncanakan berupa 

pemasaran langsung yaitu sebagai berikut:

 Hardware dan perlengkapan.

Pengunjung atau calon pembeli langsung melihat-lihat atau mengamati 

kemudian mencoba dengan diberi pengarahan oleh pelayanan toko. 

Bila berminat dilanjutkan dengan transaksi jual-beli yang kemudian 

dilakukan pembayaran dan barang langsung dibawa atau dikirim.

 Software dan buku atau majalah komputer (literatur).

Pengunjung atau pembeli dapat memilih dan mencoba sendiri (untuk 

software) dengan diawasi oleh bagian pelayanan. Dan bila berminat 

dilanjutkan dengan transaksi jual beli yang kemudian melakukan 

pembayaran dan barang langsung dibawa.

Bentuk pemasaran pada computer centre untuk pemasaran hardware berupa 

toko retail. Untuk pemasaran software, buku, majalah dan perlengkapan 

komputer masing-masing menempati ruang yang cukup luas dengan sistem 

semi swalayan.
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4. Peran Keberadaan Fasilitas Promosi dan Pemasaran

Peran yang dimaksud adalah peran terhadap computer center, yaitu sebagai 

berikut: 

 Sebagai pelengkap computer centre, karena dengan adanya fasilitas ini 

lebih memudahkan masyarakat mendapatkan informasi tentang komputer 

melalui promosi dan pameran-pameran serta memudahkan untuk 

mendapatkan komputer dan perlengkapannya melalui pemasaran.

 Memberikan keuntungan finansial kepada computer center berupa 

masukan keuangan sesuai fungsinya sebagai kegiatan komersial.

4.1.5. Computer Centre Sebagai Wadah Rekreasi Komputer

1. Fungsi

Memberikan wadah bagi masyarakat untuk melepas lelah dengan rekreasi 

yang menggunakan alat bantu komputer yang bersifat rekreatif-edukatif.

2. Karakteristik Rekreasi

Sistem rekreasi pada computer centre ini berupa rekreasi aktif, dimana 

pengunjung langsung berhubungan dengan media rekreasi yaitu komputer. 

Pengunjung dapat menggunakan komputer langsung dengan diarahkan oleh 

atau tanpa pemandu. Bentuk rekreasi tersebut berupa game atau permainan 

komputer. Jenis rekreasi tersebut terletak pada satu zone tersendiri dan 

pengunjung berhak memilih jenis mana yang disukai. 

3. Peran keberaadaan fasilitas rekreasi

 Sebagai pelengkap computer centre sehingga fungsinya menjadi lebih 

komplek serta memberikan media hiburan untuk masyarakat umum berupa 

tempat rekreasi dengan alat bantu komputer sehingga membuat 

masyarakat terbiasa dengan penggunaan komputer.

 Memberikan keuntungan finansial yang merupakan salah satu sumber 

income computer centre sebagai wadah kegiatan komersial.
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4.2. TINJAUAN KHUSUS COMPUTER CENTRE SEBAGAI 

WADAH PROMOSI KOMPUTER

4.2.1. Fungsi 

Pengertian promosi adalah usaha untuk menarik perhatian orang agar 

mengetahui dan tertarik untuk memiliki suatu benda, dengan kata lain kegiatan 

promosi ini bertujuan untuk memasyarakatkan penggunaan komputer kepada 

masyarakat Kota Garut dengan cara memberikan segala informasi mengenai 

komputer dan sekaligus memamerkannya dalam bentuk pameran atau showroom, 

serta bisa berupa seminar.1

Memberi informasi adalah tujuan dari setiap pameran dan setiap informasi 

bisa bersifat mendidik dan mempengaruhi sehingga menciptakan motivasi 

masyarakat untuk mengetahui lebih jauh dan memiliki terhadap objek yang 

ditampilkan. Pameran memiliki ciri penyajian yang khas yaitu meneruskan 

informasi secara langsung melalui penglihatan visual, suara dan sentuhan. Wadah 

untuk mengadakan pameran dalam bentuk tiga dimensi ini bisa berupa gedung 

atau ruang terbuka. Selain pameran atau showroom, promosi juga bisa dilakukan 

melalui seminar mengenai komputer.

Dalam aktifitasnya, kegiatan promosi di dalam gedung membutuhkan 

ruang yang cukup luas sebagai ruang pameran atau dikenal dengan exhibition hall. 

Pada computer centre ini, exhibition hall manampung kegiatan pameran berskala 

regional. Sedangkan pameran yang dilakukan di ruang terbuka berada pada zone 

tertentu yang dianggap cukup luas untuk menampung kegiatan pameran dan 

berada di sekitar computer center tersebut, tetapi tetap memiliki keterikatan 

kegiatan dengan computer center itu sendiri.   

Fungsi kegiatan promosi pada computer center ini sebagai sarana bagi 

masyarakat dalam mendapatkan informasi mengenai berbagai hal mulai dari 

komoditi dagang yang dipamerkan (komputer), teknologi dan pendidikan serta 

kemajuan yang telah dicapai oleh perkembangan produk komputer.

                                               
1 Klaus Frank, Exhibition, A Survey of International Design, 1956, hal. 13.
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4.2.2. Bentuk Promosi

Promosi dapat dibedakan berdasarkan jenis kegiatannya, yaitu promosi 

berupa kegiatan informasi dan promosi berupa kegiatan pameran.

1. Kegiatan Informasi

Kegiatan ini dilakukan dengan cara memberikan informasi kepada masyarakat 

umum agar tertarik terhadap suatu objek yang diinformasikan. Informasi yang 

diberikan dapat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu:

a. Informasi Umum

Informasi yang diberikan berupa informasi secara umum mengenai 

komputer dan computer center itu sendiri berupa brosur, poster, dan 

sebagainya.

b. Informasi Khusus

Informasi mengenai komputer dan segala perkembangannya, berupa 

seminar tentang komputer ataupun bisa mendapatkan informasi secara 

langsung dengan cara menanyakan kepada bagian informasi di computer 

centre tersebut.

2. Pameran

Kegiatan ini merupakan kontak langsung secara visual antara pengunjung 

dengan materi yang dipamerkan.

Berdasarkan Jenis kegiatannya terdapat dua bentuk pameran, yaitu:2

a. Pameran non pemasaran

Jenis pameran ini hanya menampilkan sample produk tanpa melakukan 

aktifitas pemasaran, karena bagian pemasarannya dilakukan langsung di 

tempat pemilik penyelenggara pameran tersebut.

b. Pameran dan pemasaran

Jenis pameran ini selain berfungsi memamerkan produk juga ditandai 

dengan adanya kegiatan penjualan dan kegiatan transaksi.

                                               
2 Klaus Frank, Exhibition, A Survey of International Design, 1956, hal. 16.
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Berdasarkan waktu penyelenggarannya terdapat dua bentuk pameran yaitu:

a. Pameran tetap

Bersifat tetap, biasanya berupa show room atau retail shop. Kegiatan tidak 

didasarkan pada peristiwa-peristiwa tertentu dan lebih didasarkan untuk 

peningkatan kegiatan promosi dan pemasaran.

b. Pameran temporer

Pameran yang waktu penyelenggaraannya tidak tetap, jenis pameran ini 

hanya diselenggarakan pada hari-hari tertentu. Umumnya dalam rangka 

memperingati peristiwa khusus, seperti hari Kemerdekaan, hari Pendidikan 

Nasional dan yang lainnya.

Berdasarkan tempat penyelenggaraannya terdapat dua bentuk pameran yaitu:3

a. Pameran in door

Pameran yang dilakukan di dalam bangunan atau gedung, biasanya berupa 

exhibition hall untuk pameran temporer dan showroom atau retail shop

untuk pameran tetap.

b. Pameran out door

Pameran yang dilakukan di ruang terbuka, pameran jenis ini memiliki 

kesan lebih terbuka terhadap lingkungan sekitarnya sesuai dengan sifat 

pameran itu sendiri yaitu kegiatan untuk masyarakat umum.

Promosi yang dilakukan pada computer centre yang direncanakan lebih 

menekankan pada promosi dalam bentuk pameran, sehingga pada pembahasan 

selanjutnya akan lebih membahas computer centre yang mempunyai fungsi utama 

sebagai tempat pameran komputer.  

4.2.3. Pengkondisian Ruang Promosi

Pengaturan ruang sangat penting pada sebuah bangunan, hal ini 

menyangkut pada kenyamanan dan keamanan pengguna ruang tersebut. Tinjauan 

mengenai pengkondisian ruang promosi pada computer centre ini lebih 

difokuskan pada pengkondisian ruang pameran, khususnya ruang pameran yang 

terdapat di dalam bangunan atau indoor (Exhibition Hall).

                                               
3 Klaus Frank, Exhibition, A Survey of International Design, 1956, hal. 18.
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1. Sistem Ruang Pamer

Sistem ruang pameran diklasifikasikan menjadi 2 macam yaitu sistem tertutup 

dan terbuka, kedua sistem pameran ini digunakan pada pameran di dalam 

(indoor) dan di luar bangunan (outdoor).4

a. Sistem terbuka (space only)

Pengelola hanya menyediakan ruang terbuka dengan membagi antara 

ruang pamer dan area sirkulasi. Peserta pameran dibebaskan untuk 

menentukan luasan lantai yang dibutuhkan, bentuk dan ukuran stand yang 

diinginkan. Keuntungan pameran dengan sistem ini adalah adanya 

kebebasan dalam menentukan bentuk, ukuran serta pengaturan stand 

pamer. Kerugiannya adalah munculnya biaya tambahan untuk mendirikan 

atau membuat stand. 

Gb.5. 

Keterangan;

A. Ruang pameran dengan satu sisi yang terbuka dimana pengunjung masuk dan 

keluar dari sisi tersebut.

B. Ruang pameran dengan dua sisi yang terbuka dimana pengunjung masuk dan 

keluar dari dua sisi tersebut.

C. Ruang pameran dengan tiga sisi yang terbuka dimana pengunjung masuk dan 

keluar dari tiga sisi tersebut.

D. Ruang pameran dengan empat sisi yang terbuka dimana pengunjung masuk 

dan keluar dari empat sisi tersebut.

                                               
4 Klaus Frank, Exhibition, A Survey of International Design, 1956, hal. 25.

Gb.IV.1. Ruang pamer sistem terbuka
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Kondisi yang muncul dari sistem ini adalah adanya persaingan dalam 

penataan stand dan display barang (produk) sehingga menciptakan 

persaingan dalam hal menarik perhatian pengunjung.

b. Sistem tertutup (shell only)

Suatu sistem dimana pengelola hanya menyediakan stand dengan ukuran 

dan bentuk standar (seragam). Keuntungan dari sistem ini adalah peserta 

tidak memerlukan biaya tambahan untuk pendirian stand sedangkan 

kerugiannya eksplorasi desain stand tidak bisa optimal.

Gb.IV.2. Exhibition hall untuk pameran komputer, Brussel Expo.
Sumber :www.fridge.arch.uwa.edu.au

2. Penataan Objek Pameran

a. Penggunaan vitrin

Digunakan untuk memperagakan materi tiga dimensi yang memerlukan 

perlindungan khusus.

Gb.IV.3.  Penggunaan vitrin
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b. Penggunaan panil

Biasanya digunakan untuk memamerkan benda dua dimensi.

Gb.IV.4.  Penggunaan panil

c. Penggunaan cara gantung

Untuk produk tiga dimensi agar lebih jelas dan pengamatan pengunjung 

terfokus pada objek pameran sehingga menimbulkan kesan atraktif dan 

rekretif.

Gb. IV.5.  Penataan objek pamer digantung

d. Penggunaan case fixture

Tempat penyangga objek pameran yang disesuaikan dengan bentuknya, 

berupa bentuk panil untuk dua dimensi atau bentuk massa untuk 

menampilkan objek tiga dimensi.

Gb. IV.6.  Penggunaan case fixture
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e. Penggunaan box fixture

Tempat pameran berupa kotak peninggian lantai, digunakan untuk produk 

tiga dimensi ukuran besar.

Gb. IV.7.  Penggunaan box fixture

f. Penggunaan meja pamer

Tempat pameran berupa meja yang tersedia di stand pamer, digunakan 

untuk menyimpan objek pamer dan dijaga oleh penjaga ruang pamer yang 

bertugas memperagakan dan memberikan informasi tentang objek pamer 

tersebut.

Gb. IV.8.  Penggunaan meja pamer

3. Ungkapan Ruang Pamer

Ruang pamer yang berfungsi sebagai media komunikasi secara fisik dan non-

fisik antara pengunjung dan pameran menuntut adanya fleksibilitas ruang, 

keleluasaan pandangan, kebebasan gerak pengunjung dengan sirkulasi jelas 

dan terarah, serta kenyamanan dan keamanan pengunjung.
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a. Fleksibilitas

Suatu ruang pamer harus mampu menampung kemungkinan adanya 

pertumbuhan melalui perluasan, perubahan-perubahan ruang dan menjadi 

ruang multi fungsi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi 

kemungkinan pengembangan ruang pamer dimasa mendatang antara lain:5

 Perubahan jumlah dan macam barang.

 Perubahan macam dan frekuensi kegiatan.

Bagan IV.1. Fleksibilitas Ruang

b. Keleluasaan pandangan

Faktor yang memepengaruhi keleluasaan pandangan adalah:6

 Sudut pandang horisontal

Batas pandang yang nyaman dalam keadaan diam adalah 30 ke arah 

kanan dan kiri pandangan. Batas pandang yang nyaman untuk kepala 

bergerak adalah 30-40 ke arah kiri dan kanan dari sudut pandang.

                                               
5 Klaus Frank, 1956, Exhibition, A Survey of International Design, hal. 36.
6 D.K. Ching, 1985, Arsitektur Bentuk, Ruang dan Susunannya, Erlangga, hal 190.

Fleksibility 

Expansibility  
Memerlukan area tambahan untuk 
menyediakan kemungkinan 
pengembangan masa mendatang.

Conversibilitas  
Pengembangan melalui reorganisasi 
wadah kegiatan terhadap wadah yang 
sudah ada sebelumnya.

Versatibilitas   
Pengembangan melalui pemanfaatan 
kegiatan yang sudah ada untuk dapat 
digunakan kegiatan lain dengan 
jadwal yang berbeda.

Area perluasan

Pengembangan 
melalui perubahan 
ruang-ruang

Pengembangan 
dengan 
menciptakan 
ruang multifungsi 
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 Posisi pengamatan

Untuk objek dua dimensi dari arah depan, samping, sudut pandang 

kurang dari 180. Sedangkan untuk objek tiga dimensi:

- Pengamat mengelilingi objek secara horisontal.

- Pengamat dari atas, objek di bawah.

- Pengamat di bawah, objek di atas.

 Jarak pengamatan detail

Adalah jarak yang dibutuhkan untuk mengamati obyek secara detail, 

terutama untuk obyek yang relatif lembut atau kecil.

x = 
'20tg

d


 Jarak pengamatan ideal

Jarak pengamatan ideal dibedakan menjadi jarak pengamatan ideal 

vertikal dan horisontal untuk menentukan ketinggian ideal obyek dan 

area pengamatan menurut dimensinya.

- Pengamatan ideal vertikal

Digunakan untuk mengetahui ketinggian obyek secara vertikal yang 

menghasilkan sudut pandang ideal.

x1 = 








40tg

30 tg.) x-(Po

40tg

30 tg.x 22 

To = Tm + x1

Keterangan :
x = jarak pengamatan detail
d = ketebalan obyek
tg 0 2’ = 5,8 x 12-4

Keterangan : 
x1 = tinggi obyek di atas mata
x2 = tinggi obyek di bawah mata
Po = tinggi potongan vertikal

Keterangan : 
x1 = tinggi obyek di atas mata
Tm = tinggi mata normal dipakai standar 150 cm
To = jarak lantai ke puncak obyek

Gb. IV.9.  Pengamatan ideal vertikal
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- Pengamatan ideal horisontal

Digunakan untuk mengetahui luas area obyek secara horisontal yang 

menghasilkan sudut pandang ideal.

Gb. IV.10.  Pengamatan ideal horisontal

c. Sirkulasi ruang pamer

Jalan sirkulasi dapat diartikan sebagai tali yang menghubungkan ruang-

ruang suatu bangunan atau suatu deretan ruang-ruang dalam maupun luar 

secara bersama. Untuk sirkulasi yang terjadi khususnya pada ruang pamer, 

harus dapat memberikan kemudahan, kelancaran dan kenyamanan bagi 

para pengunjung dan penyelenggara pameran.7

Sirkulasi di dalam bangunan publik terutama pada ruang pamer perlu 

diperhatikan untuk menghindari kejenuhan dan mengarahkan arah gerak 

pengunjung, yang menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan pola 

sirkulasi ruang:

 Informatif dan komunikatif

- Kejelasan sirkulasi, yaitu dengan pembagian sirkulasi primer dan 

sirkulasi sekunder.

- Dihindari terjadinya crossing sirkulasi pengunjung, terutama yang 

akan mengganggu kelancaran arah gerak.

- Mempermudah melakukan aktifitas pengamatan objek.

 Aktif dan rekreatif

Bentuk sirkulasi yang tidak membosankan, dapat mengalihkan 

kejenuhan sehingga dapat menimbulkan kesenangan dan semangat 

                                               
7 D.K. Ching, 1985, Arsitektur Bentuk, Ruang dan Susunannya, Erlangga, hal 241.

30°-40°
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atau minat untuk mengunjungi dan melakukan kegiatannya tanpa 

merasa bosan atau jenuh.

 Efisien dan efektif

Bentuk sirkulasi yang dapat mengakomodasikan seluruh kepentingan 

dan keperluan di dalam ruang pamer.

Arus sirkulasi pada suatu kegiatan pameran dibagi menjadi dua, yaitu 

sirkulasi horisontal dan sirkulasi vertikal:8

 Sirkulasi horizontal

- Pintu masuk terpisah dengan pintu keluar

Gb. IV.11.  Pintu masuk terpisah dengan pintu keluar

- Pintu masuk menjadi satu dengan pintu keluar

Gb. IV.12.  Pintu masuk menjadi satu dengan pintu keluar

- Gabungan antara pintu masuk dengan pintu keluar

Gb. IV.13.  Gabungan antara pintu masuk dengan pintu keluar

                                               
8 D.K. Ching, 1985, Arsitektur Bentuk, Ruang dan Susunannya, Erlangga, hal 246.

Pintu masuk Pintu keluar

Pintu masuk & pintu keluar

Pintu masuk & pintu keluar
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 Sirkulasi vertikal

- Ramp

Sirkulasi antar kelompok ruang pamer atau showroom dengan 

menggunakan ramp, keuntungan: efisien dan efektif dalam 

pelayanan, serta unsur rekreatif.

- Tangga

Kemiringan tangga maksimal memiliki sudut kemiringan 35 dan 

lebarnya minimal cukup untuk tiga orang berjalan sejajar.

- Eskalator dan Elevator

Tangga berjalan dan lift yang digunakan untuk naik atau turun di 

setiap lantai bangunan, bertujuan untuk memberikan kenyamanan 

dan kemudahan kepada pengunjung.

d. Kenyaman dan keamanan

Kenyaman dan keamanan pengunjung akan diperoleh apabila 

pengkondisian ruangnya disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan aktifitas 

di dalam ruang tersebut.

4. Pengkondisian Ruang Pamer

Pengkondisian ruang pamer ditujukan agar ruang tersebut dapat memberikan 

kenyamanan dan keamanan pada pengunjung, yang perlu dipertimbangkan 

dalam pengkondisian ruang pamer adalah:

 Tuntutan kenyamanan dan keamanan dalam melakukan kegiatan.

 Kondisi dan potensi alam atau lingkungan sekitar.

 Alat dan teknologi yang mendukung.

 Menjaga keberadaan objek pamer.

Agar semua kondisi yang dibutuhkan mengenai kondisi ruang pamer dapat

terpenuhi, maka perlu diperhatikan mengenai kondisi penghawaan dan 

pencahayaan pada ruang pamer tersebut:
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a. Penghawaan

 Temperatur: suhu udara yang nyaman bagi manusia pada daerah trofis 

di dalam ruangan bila temperatur udara lebih rendah dari temperatur

kulit (35-36C), secara garis besar suhu udara yang nyaman adalah 

±20-25C.9

 Sirkulasi udara: agar sirkulasi udara dalam ruang pamer terasa nyaman 

maka kecepatan aliran udara di dalam ruangan ±0.9-9 km/jam 

dianggap tidak mengganggu (nyaman).10

Alternatif sumber penghawaan:

 Alami: memanfaatkan udara alami dengan pengunaan bukaan atau 

ventilasi udara pada dinding atau atap bangunan. Sistem penghawaan 

ini memiliki keuntungan dan kerugian, keuntungannya yaitu 

pengadaannya tanpa biaya dan penerapannya mudah, sedangkan 

kerugiannya yaitu aliran udara yang masuk ruang tidak dapat dikontrol 

sesuai dengan kebutuhan tetapi tergantung pada kondisi lingkungan 

sekitar. 

Petunjuk Penghawaan alami yang baik:11

- Ventilasi yang efektif dapat dicapai apabila angin tidak datang dari 

arah tegak lurus dengan jendela. Variasi pada orientasi sampai 30% 

dari tegak lurus.

- Aliran udara sebaiknya terbentuk pada tempat-tempat manusia 

berada.

- Banyaknya aliran udara tergantung kepada perbedaan tekanan antara 

inlet dan outlet. Ventilasi paling efektif apabila inlet ditempatkan 

pada daerah bertekanan lebih tinggi (sisi arah datangnya angin) dan 

outlet pada daerah bertekanan lebih rendah (sisi teduh bangunan).

                                               
9 Georg. Lippsmeier, 1994, Bangunan Trofis, hal 103.
10Dipl. Ing. Y.B. Mangunwijaya, Pengantar Fisika Bangunan, PT. Gramedia, Jakarta, hal 144.
11 G.Z. Brown, Matahari,Angin dan Cahaya, Stategi Perancangan Arsitektur, hal 90.
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- Letak inlet dan outlet ditempatkan pada ketinggian yang berbeda 

sehingga ketidakseimbangan tekanan selalu muncul dan arus udara 

dapat selalu mengalir. 

-

Gb. IV.14.  Petunjuk penghawaan alami

 Buatan AC: memanfaatkan teknologi AC. Seperti halnya sistem 

penghawaan alami, penghawaan buatan juga memiliki keuntungan dan 

kerugian. Keuntungan yang didapat dari penghawaan buatan yaitu 

aliran udara di dalam ruang dapat dikondisikan sesuai kebutuhan, 

sirkulasi udara dapat diatur sesuai dengan jenis ruang dan kapasitas 

pemakaiannya, lebih aman terhadap pengrusakan objek pamer akibat 

kelembaban yang berlebihan, dan suhu dalam ruangan tidak tergantung 

terhadap kondisi lingkungan sekitar. Sedangkan kerugian yang 

ditimbulkan oleh penghawaan buatan adalah perlunya biaya tambahan 

dan penerapannya sukar dan perlu teknologi khusus. 

b. Pencahayaan

Alternatif sumber pencahayaan:

 Alami: memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber pencahayaan. 

Sistem pencahayaan ini memiliki keuntungan, diantaranya murah 

biaya pemakaiannya, memberikan kesan cahaya alami terhadap objek 

pamer. Disamping keuntungan juga memiliki kerugian yaitu kuat 

tidaknya cahaya yang diperoleh tergantung pada lingkungan sekitar, 

sulit untuk mengatur sudut jatuh cahaya terhadap objek pamer.

Arah angin tidak tegak 
lurus dengan bukaan

Arah angin 

Bukaan

Perbedaan ketinggian 
inlet dan outlet

Arah angin 

inlet 

outlet

Aliran udara pada 
ketinggian tubuh 



Garut Computer Centre
BAB IV. Tinjauan Computer Centre 

Tugas Akhir       IV  -21

Petunjuk Pencahayaan alami yang baik:12

- Orientasi bangunan terhadap sinar matahari yang paling cocok dan 

menguntungkan adalah mengarah dari timur ke barat, sehingga 

bagian utara-selatan dapat menerima cahaya tanpa kesilauan.

- Kembalikan cahaya kepada permukaan di sekelilingnya. Cahaya 

yang menyebar keseluruh area dan dipantulkan, sebagian menyerap 

dan kemudian berkurang dalam hal intensitas tapi meningkatkan 

jarak penglihatan dan membuat penglihatan menjadi nyaman.

- Semakin tinggi bukaan cahaya, semakin dalam cahaya akan masuk 

ke dalam ruangan. Cahaya yang masuk dari ketinggian lebih lunak 

dan menyebar ke permukaan obyek sehingga menghasilkan jarak dan 

tingkat keterangan yang baik dan nyaman untuk penglihatan.

- Saring cahaya masuk melalui bentuk bangunan dan komponennya 

(pembayangan dan penyaringan). 

Gb. IV.15.  Proses penyebaran cahaya

 Buatan: memanfaatkan pencahayaan buatan seperti lampu, TL, dsb. 

Keuntungan penggunaan cahaya buatan diantaranya kekuatan cahaya 

dapat dikondisikan sesuai kebutuhan ruang, arah pencahayaan dapat 

diatur, warna pencahayaan dapat diatur sesuai kebutuhan ruang, ruang 

lebih sejuk karena terhindar dari radiasi sinar matahari yamng 

berlebihan. Kerugian yang ditimbulkan yaitu biaya yang diperlukan 

banyak (mahal), penerapannya membutuhkan penanganan dan 

perawatan khusus, membutuhkan ruang instalasi.

                                               
12 Heinz Frick, Bambang Suskiyatno, 1988, Dasar-Dasar Eko Arsitektur, hal 56.

Proses pemantulan & penyebaran cahaya Cahaya yang datang dari ketinggian 
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4.2.4. Ekspresi Bangunan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ekspresi adalah suatu 

pengungkapan atau proses pernyataan dengan memperlihatkan atau menyatakan 

suatu maksud, gagasan dan sebagainya. Menurut School Dictionary, ekspresi 

merupakan suatu pengungkapan melalui simbol sebagai media untuk 

mengkomunikasikan makna atau maksud atau dapat juga berarti penampilan yang 

spesifik untuk mengkomunikasikan suatu opini atau rasa.13

Dalam arsitektur, bangunan dapat memperlihatkan sebuah ekspresi. 

Ekspresi ini menjadi suatu media komunikasi untuk memperlihatkan fungsi 

bangunan, bentuk, besar, dsb. Dalam kaitannya dengan media komunikasi, 

ekspresi tidak dapat lepas dari peran bentuk. Bentuk sendiri merupakan unit yang 

mempunyai unsur garis, lapisan, volume, tekstur dan warna, dimana kombinasi 

keseluruhan unsur tersebut setelah dikombinasikan dengan skala, irama dan 

proporsi akan menghasilkan ekspresi.14

Sifat teknologi komputer yang dinamis, tegas dan jelas serta terbuka 

diadaptasikan pada ekspresi bangunan computer centre yang mewadahi kegiatan 

perkomputeran. Tetapi itu semua dibatasi dengan sifat teknologi yang rasional, 

maka penampilan bangunannya selain dinamis, tegas dan terbuka juga rasional 

dengan bentuk-bentuk yang mudah dalam struktur dan pengerjaannya.

Kegiatan pameran yang mempunyai sifat terbuka dan berusaha untuk 

menarik perhatian orang menjadi dasar penerapan desain bagi ekspresi bangunan 

computer centre, dimana bangunan tersebut didesain sedemikian rupa sehingga 

mampu memberikan kesan terbuka untuk siapa saja dan mampu menarik 

perhatian orang untuk mengunjunginya.

Selain faktor internal, faktor eksternal juga berpengaruh terhadap ekspresi 

bangunan computer centre. Faktor eksternal ini diantaranya kondisi lingkungan 

sekitar yang di dalamnya termasuk kondisi alam dan masyarakat setempat. 

Bangunan computer centre harus mampu merespon kondisi lingkungan sekitar 

                                               
13 Happy Allen, 2000, Tugas Akhir, Yogyakarta Computer Centre, UNS, Surakarta, hal. II-1.
14 Cornelis van de Ven, 1995, Ruang dalam Arsitektur, PT. Gramedia, Jakarta, hal 78.
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sehingga keberadaannya tidak merugikan lingkungan sekitar begitupun 

sebaliknya. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan:

 Sifat teknologi komputer yang dinamis, tegas dan jelas serta terbuka menjadi 

dasar pertimbangan bagi penerapan desain bangunan computer centre yang 

mewadahi aktifitas perkomputeran.

 Fasilitas pameran yang menjadi kegiatan utama dalam bangunan mempunyai 

sifat terbuka dan mampu menarik perhatian pengunjung, karakter ini harus 

dimiliki oleh computer centre tersebut.

 Merespon keadaan tapak, yaitu dengan cara mempertahankan kondisi tapak 

dengan membuat desain bangunan mengikuti bentuk tapak yang ada.

 Small footprint building, yaitu pertimbangan untuk mendesain bangunan 

secara vertikal. Desain bangunan secara vertikal dilakukan untuk dapat 

menjaga dan mengurangi permukaan tanah yang tertutup bangunan 

(perlindungan ekosistem).15

 Menggunakan material yang tidak merusak lingkungan, baik pada saat 

pengadaan bahan, pembuatan maupun setelah digunakan.  

4.3. KESIMPULAN

1. Computer centre merupakan wadah aktifitas di bidang komputer yang bersifat 

komersial (mencari keuntungan finansial), tetapi meskipun demikian 

keberadaan computer centre ini memiliki tujuan memasyarakatkan komputer 

kepada masyarakat umum dan diharapkan mampu berperan sebagai wadah 

yang bisa memberikan sarana di bidang pendidikan, pelayanan jasa, informasi 

dan promosi serta rekreasi komputer bagi masyarakat umum.

2. Kegiatan promosi pada computer centre bertujuan untuk memasyarakatkan 

penggunaan komputer kepada masyarakat umum dengan cara memberikan 

segala informasi mengenai komputer dan sekaligus memamerkannya dalam 

bentuk pameran atau showroom, serta bisa berupa seminar. 

                                               
15 Yeang, Ken, 1999, The Green Skycraper, Prestel Verlag, Munich, hal 22.
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3. Kegiatan promosi terdiri dari kegiatan informasi dan pameran, sedangkan 

bentuk promosi yang efektif lebih ditekankan dalam bentuk pameran.

Berdasarkan jenis kegiatannya, bentuk pameran terdiri dari pameran non 

pemasaran dan pameran yang diiringi dengan pemasaran. Berdasarkan waktu 

penyelenggaraannya pameran terdiri dari pameran tetap (showroom atau 

retail) dan pameran temporer, berdasarkan tempat penyelenggaraannya 

pameran dapat dibedakan menjadi pameran indoor (exhibition hall) dan 

pameran outdoor.

4. Ruang pamer yang berfungsi sebagai media komunikasi secara fisik dan non-

fisik antara pengunjung dan pameran menuntut adanya fleksibilitas ruang, 

keleluasaan pandangan, kebebasan gerak pengunjung dengan sirkulasi jelas 

dan terarah serta kenyamanan dan keamanan pengunjung.

5. Pengkondisian ruang lebih menitikberatkan pada permasalahan penghawaan 

dan pencahayaan di dalam ruang, baik alami maupun buatan.

6. Sifat kegiatan pameran yang terbuka dan bertujuan untuk menarik perhatian 

orang menjadi dasar atau pedoman desain bangunan computer centre yang 

nantinya mampu memberikan kesan terbuka dan menarik perhatian 

masyarakat banyak, selain itu sifat teknologi komputer yang dinamis, tegas 

dan rasional diadaptasikan terhadap desain bangunan tersebut.

7. Desain bangunan yang direncanakan harus mampu merespon kondisi 

lingkungan sekitar, baik kondisi alam maupun kondisi masyarakatnya.
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V. ANALISA 

PERENCANAAN DAN PERANCANGAN

5.1. ANALISA PENENTUAN LOKASI DAN SITE

Tujuannya adalah untuk mendapatkan lokasi dan site yang cocok untuk 

Garut Computer Centre. 

5.1.1. Analisa Pemilihan Lokasi

Faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan pada proses pemilihan 

lokasi Garut Computer Centre adalah:

1. Kesesuaian dengan Rencana Kota

Lokasi harus terletak di daerah perdagangan atau perekonomian sesuai dengan 

tata guna lahan yang terdapat pada RUTRK Garut, dan untuk beberapa tahun 

mendatang memiliki prioritas cukup tinggi dalam pengembangan kawasan.  

2. Nilai Ekonomis

Lokasi terletak pada daerah yang strategis, yaitu daerah yang padat dengan 

penduduk, dekat dengan zone pendidikan dan perkantoran.

3. Tingkat Aksesibilitas atau Pencapaian

Faktor yang menentukan adalah:

 Jenis jalan (jalan arteri skunder dan kolektor skunder).

 Jarak pencapaian.

 Transportasi baik umum maupun pribadi.

Semakin tinggi kategori jalan, semakin dekat jarak pencapaian dan semakin 

mudah sarana transportasi menuju lokasi tersebut sehingga semakin tinggi 

pula tingkat aksesibilitasnya. 

4. Faktor Daya Saing  

5. Kelengkapan Utilitas
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Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka didapat beberapa 

alternatif lokasi site yang semuanya terletak di pusat Kota Garut, yaitu: daerah di 

sekitar Jl. Ahmad Yani (Kel. Ciwalen & Kel. Pakuwon), Jl. Pramuka (Kel. 

Pakuwon) dan Jl. Merdeka (Kel.Paminggir). 

Gb.V.5.  Alternatif lokasi site untuk Garut Computer Centre

Jl. Ahmad Yani (Kel. 
Ciwalen & Kel. Pakuwon)

Jl. Pramuka (Kel. Pakuwon)

Jl. Merdeka (Kel.Paminggir)
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5.1.2. Analisa Pemilihan Site

Kriteria pemilihan site Garut Computer Centre yaitu:

1. Lahan yang akan digunakan berada di daerah yang diperuntukkan untuk 

bangunan komersil atau perdagangan.

2. Kondisi jalan dan lalulintas, jalur lalulintas di sekitar site harus memudahkan 

pencapaian terhadap bangunan (dilewati kendaraan umum maupun pribadi).

3. Potensi bangunan terekspos secara maksimal, ekspresi bangunan dapat 

terekspos dari banyak sudut pandang sehingga dapat mendukung fungsi 

bangunan tersebut.

Alternatif site terpilih yaitu:

1. Site bekas bioskop Sumbersari di Jl. Ahmad Yani (Kel. Ciwalen).

2. Site bekas dealer mobil Honda di Jl. Merdeka dan Jl. Panjiwulung (Kel. 

Paminggir).

3. Tanah kosong di Jl. Pramuka, Kel. Pakuwon.

Tabel V.1.  Alternatif pemilihan site:

Kriteria Alternatif 
1

Alternatif 
2

Alternatif 
3

Kondisi peruntukan lahan 3 2 3

Kondisi jalan & lalulintas 3 3 3

Potensi bangunan terekspos 2 2 3

Keterangan:

3 : Sangat baik

2 : Baik

1 : Kurang baik

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka site yang terpilih adalah tanah 

kosong di Jalan Pramuka, Kelurahan Pakuwon.
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Alternatif site 1

Alternatif site 2

Alternatif site 3

Fas. Perdagangan

Fas. Perkantoran

Fas. Pendidikan

Fas. Pemukiman

Jalur lalulintas 
kendaraan pribadi 
tanpa jalur 
kendaraan umum

Jalur lalulintas 
kendaraan pribadi 
tanpa jalur 
kendaraan umum

Jalur lalulintas kendaraan 
umum/pribadi
(banyak jalur alternatif 
untuk pencapaian)

Bangunan 
bisa terekspos

Bangunan 
bisa terekspos

Gb.V.6.  Pemilihan alternatif site
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Gb.V.7.  Site terpilih

 Site terpilih mempunyai luas kurang lebih 9945 m². BC = 60% dengan 

pertimbangan untuk dapat memperoleh ruang terbuka setidaknya 40%1, maka 

luas terbangun adalah 60%x 9945 = 5967 m².

 Berdasarkan RUTRK Garut, ketinggian bangunan (Floor Area Ratio) yang 

terdapat di Kota Garut tidak terdapat batasan maksimal. Hal ini terjadi karena 

di Kota Garut tidak memiliki bandara dan Kota Garut bukan merupakan jalur 

lalulintas udara.2

 Garis sempadan bangunan (GSB) dengan jalan Pramuka adalah 10 m, 

sedangkan GSB dengan jalan Guntur dan jalan Panjiwulung adalah 7.5 m, hal 

ini terkait dengan penyiapan lahan untuk ruang terbuka dan kaitannya dengan 

arahan Building Coverage 60%.

                                               
1 Pemerintah Kab. Garut, RUTRK Garut 2000-2010, h. III-35.
2 Ibid, h. III-37.
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5.2. ANALISA PERUANGAN

5.2.1. Analisa Pengelompokkan Kegiatan

1. Berdasarkan program kegiatan terbagi atas :

 Kegiatan Pendidikan.

 Kegiatan Jasa dan Pelayanan Komputer. 

 Kegiatan Informasi. 

 Kegiatan Promosi dan Pemasaran.

 Kegiatan Rekreasi. 

 Kegiatan Penunjang.

 Kegiatan Servis.

 Kegiatan Pengelolaan Operasional.

2. Berdasarkan sifat kegiatan terbagi atas :

 Kegiatan Publik

Merupakan kegiatan yang langsung berhubungan dengan konsumen, 

meliputi :

- Kegiatan promosi dan pemasaran.

- Kegiatan rekreasi.

 Kegiatan Semi Publik

Merupakan kegiatan yang masih berkaitan penting dengan konsumen dan 

mempunyai sifat tak langsung, meliputi :

- Kegiatan pendidikan atau kursus komputer.

- Kegiatan informasi.

- Kegiatan jasa dan pelayanan komputer.

 Kegiatan Privat

Merupakan kegiatan intern pada computer centre yang tidak melibatkan 

konsumen secara langsung, meliputi kegiatan pengelolaan 

 Kegiatan Servis

Seluruh kegiatan yang bersifat operasional bangunan.
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5.2.2. Analisa Pola Kegiatan

1. Kegiatan Fasilitas Pendidikan

 Pemilik fasilitas pendidikan

Menutup 
fasilitas 

pendidikan
Datang Parkir

Membuka 
fasilitas 

pendidikan

-Mengawasi keg. 
staf/karyawan
-Melayani calon 
siswa/siswa 
-Mengajar
-Istirahat
-Keg. makan-minum
-Keg. km/wc

PulangParkir

Datang Pulang

Parkir

Aktifitas

Masuk Keluar

Servis

Bagan V.2. Pola kegiatan fasilitas pendidikan

Zonifikasi ruang secara 
vertikal berdasarkan sifat 

kegiatannya

Bagan V.1. Zonifikasi ruang secara vertikal
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 Staf/karyawan fasilitas pendidikan

 Calon Siswa/Siswa

2. Kegiatan Jasa dan Pelayanan Komputer

 Pemilik fasilitas jasa dan pelayanan

Membuka 
fasilitas 

pendidikan

Menutup 
fasilitas 

pendidikan
Datang Parkir

-Melayani calon 
siswa/siswa 
-Mengajar
-Istirahat
-Menyimpat alat 
mengajar 
-Keg. makan-minum
-Keg. km/wc

PulangParkir

Mencari 
Informasi

Datang Parkir

-Pendaftaran
-Belajar
-Istirahat
-Keg. makan-minum
-Keg. km/wc

PulangParkir

Datang Parkir
Membuka 

fasilitas jasa 
& pelayanan

-Mengawasi keg. 
staf/karyawan
-Melayani 
pengunjung 
-Memperbaiki 
barang
-Istirahat
-Keg. makan-minum
-Keg. km/wc

Pulang
Menutup 

fasilitas jasa 
& pelayanan

Parkir

Datang Pulang

Parkir

Aktifitas

Masuk Keluar

Servis

Bagan V.3. Pola kegiatan fasilitas jasa dan 
pelayanan komputer
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 Staf/karyawan

 Pengunjung

3. Kegiatan Informasi

 Pemilik fasilitas informasi

Datang Parkir
Membuka 

fasilitas jasa 
& pelayanan

-Melayani 
pengunjung 
-Memperbaiki 
barang
-Menyimpan barang
-Istirahat
-Keg. makan-minum
-Keg. km/wc

Pulang
Menutup 

fasilitas jasa 
& pelayanan

Parkir

Datang Parkir
Mencari 

Informasi

-Pelayanan jasa 
internet
-Memperbaiki 
barang
-Menyewa komputer
-Menyewa software
-Keg. makan-minum
-Keg. km/wc

PulangParkir
Membayar 

biaya jasa & 
pelayanan

Datang Parkir
Membuka 
fasilitas 

informasi

-Mengelola fasilitas 
informasi
-Mengawasi keg. 
staf/karyawan
-Melayani 
pengunjung 
-Istirahat
-Keg. makan-minum
-Keg. km/wc

Pulang
Menutup 
fasilitas 

informasi
Parkir

Datang Pulang

Parkir

Aktifitas

Masuk Keluar

Servis

Bagan V.4. Pola kegiatan fasilitas informasi
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 Staf/karyawan

 Pengunjung

4. Kegiatan Promosi dan Pemasaran

a. Kegiatan promosi

 Pemilik fasilitas promosi

Membuka 
fasilitas 

informasi

Menutup 
fasilitas 

informasi
Datang Parkir

-Melayani 
pengunjung 
-Menyimpan alat
-Istirahat
-Keg. makan-minum
-Keg. km/wc

PulangParkir

Mencari 
informasi

-Mencari data/bahan
-Menyimpan data
-Pendaftaran agt. 
Perpustakaan
-Memakai komputer
-Membaca buku 
-Melihat display
-Keg. makan-minum
-Keg. km/wc

Membayar 
biaya 

kegiatan 
informasi

Datang Parkir PulangParkir

Membuka 
fasilitas 
promosi

Menutup 
fasilitas 

informasi
Datang Parkir

-Mengelola fasilitas 
promosi
-Mengawasi keg. 
staf/karyawan
-Melayani 
pengunjung 
-Istirahat
-Keg. makan-minum
-Keg. km/wc

PulangParkir

Datang Pulang

Parkir

Aktifitas

Masuk Keluar

Servis

Bagan V.5. Pola kegiatan fasilitas promosi dan pemasaran
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 Staf/karyawan

 Pengunjung

b. Kegiatan pemasaran

 Pemilik fasilitas pemasaran

 Staf/karyawan

Membuka 
fasilitas 
promosi

Menutup 
fasilitas 
promosi

-Menjaga stand 
pameran
-Memamerkan 
produk
-Melayani 
pengunjung 
-Bongkar pasang 
barang/alat
-Istirahat
-Keg. makan-minum
-Keg. km/wc

Datang Parkir PulangParkir

Mencari 
informasi

Datang Parkir
-Melihat pameran
-Mencoba Produk
-Keg. makan-minum
-Keg. km/wc

PulangParkir

Membuka 
fasilitas 

pemasaran

Menutup 
fasilitas 

pemasaran

-Mengelola fasilitas 
pemasaran
-Mengawasi keg. 
staf/karyawan
-Melayani 
pengunjung 
-Menjual barang
-Istirahat
-Keg. makan-minum
-Keg. km/wc

Datang Parkir PulangParkir

Membuka 
fasilitas 

pemasaran

Menutup 
fasilitas 

pemasaran

-Melayani 
pengunjung
-Bongkar pasang 
barang/alat
-Melayani 
pengunjung 
-Menjual produk
-Menyimpan barang
-Istirahat
-Keg. makan-minum
-Keg. km/wc

Datang Parkir PulangParkir
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 Pengunjung

5. Kegiatan Rekreasi

 Pemilik fasilitas rekreasi

 Staf/karyawan

Mencari 
informasi

-Melihat barang
-Mencoba barang
-Membeli barang 
-Keg. makan-minum
-Keg. km/wc

Datang Parkir Pulang
Aktivitas 

pembayaran Parkir

Membuka 
fasilitas 
rekreasi

Menutup 
fasilitas 
rekreasi

-Mengelola fasilitas 
rekreasi
-Mengawasi keg. 
staf/karyawan
-Melayani 
pengunjung 
-Istirahat
-Keg. makan-minum
-Keg. km/wc

Datang Parkir PulangParkir

-Melayani 
pengunjung 
-Menyimpan & 
memelihara barang
-Istirahat
-Keg. makan-minum
-Keg. km/wc

Membuka 
fasilitas 

pemasaran

Menutup 
fasilitas 
rekreasi

Datang Parkir PulangParkir

Datang Pulang

Parkir

Aktifitas

Masuk Keluar

Servis

Bagan V.6. Pola kegiatan fasilitas rekreasi
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 Pengunjung

6. Kegiatan Penunjang

Semua

7. Kegiatan Servis

Semua

8. Kegiatan Pengelolaan Operasional

 General Manager

Mencari 
informasi

Aktifitas 
pembayaran

-Memilih dan 
mencoba komputer
-Bermain komputer
-Keg. makan-minum
-Keg. km/wc

Datang Parkir PulangParkir

-Istirahat
-Komunikasi 
-Perbankan
-Keg. makan-minum
-Keg. km/wc

Datang Parkir Kegiatan PulangKegiatan Parkir

-Perawatan
-Membersihkan
-Membuang sampah
-Menyimpan alat

Datang Parkir PulangParkir

-Planning
-Programming
-Pertemuan
-Menerima tamu
-Keg. Km/wc
-Keg. Makan/minum

Datang Parkir PulangParkir

Datang Pulang

Parkir

Aktifitas

Masuk Keluar

Servis

Bagan V.7. Pola kegiatan pengelolaan operasional
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 Manager

 Kepala Bagian

 Staf/Karyawan

 Tamu/Pengunjung

5.2.3. Analisa Kebutuhan Ruang

Berdasarkan tinjauan kelompok kegiatan dan bentuk kegiatan, maka 

kebutuhan ruang yang dianggap perlu adalah:

a. Kebutuhan Ruang Pendidikan

b. Kebutuhan Ruang Jasa dan Pelayanan Komputer

c. Kebutuhan Ruang Informasi

d. Kebutuhan Ruang Promosi dan Pemasaran

e. Kebutuhan Ruang Rekreasi

f. Kebutuhan Ruang Penunjang

g. Kebutuhan Ruang Servis

h. Kebutuhan Ruang Pengelolaan Operasional

-Budgeting
-Controlling
-Pertemuan
-Menerima tamu
-Keg. Km/wc
-Keg. Makan/minum

Datang Parkir PulangParkir

-Evaluating
-Keg. Administrasi
-Pertemuan
-Menerima tamu
-Keg. Km/wc
-Keg. Makan/minum

Datang Parkir PulangParkir

-Keg. Administrasi
-Keg. Km/wc
-Keg. Makan/minum

Datang Parkir PulangParkir

-Pertemuan
-Keg. Km/wc
-Keg. Makan/minum

Datang Parkir PulangParkir
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Tabel V.2.  Tabel pelaku, bentuk kegiatan dan kebutuhan ruang

Kel. Kegiatan Pelaku Bentuk Kegiatan Keb. Ruang

Pemilik -Mengawasi keg. 
Staf/karyawan
-Melayani calon siswa/siswa 
-Mengajar
-Istirahat

-Kantor
-Front office
-R. Belajar

Staf/karyawan -Melayani calon siswa/siswa 
-Mengajar
-Istirahat
-Menyimpat alat mengajar

-Kantor
-Front office
-R. Belajar
-Gudang

Calon siswa/siswa -Mencari Informasi
-Pendaftaran
-Belajar
-Istirahat

-Front office
-R. Belajar
-R. Tunggu

Pendidikan

Semua -Keg. Km/wc
-Keg. Makan-minum

-Lavatory
-Food Court/Resto

Pemilik -Mengawasi keg. 
Staf/karyawan
-Melayani pengunjung 
-Memperbaiki barang
-Istirahat

-Kantor
-Front office
-Toko Retail

Staf/karyawan -Melayani pengunjung 
-Memperbaiki barang
-Menyimpan barang
-Istirahat

-Front office
-R. Penyewaan
-Toko Retail
-Gudang

Pengunjung -Pelayanan jasa internet
-Memperbaiki barang
-Menyewa komputer
-Menyewa software

-R. Penyewaan
-Toko Retail

Jasa & Pelayanan

Semua -Keg. Km/wc
-Keg. Makan-minum

-Lavatory
- Food Court/Resto

Pemilik -Mengelola fasilitas 
informasi
-Mengawasi keg. 
Staf/karyawan
-Melayani pengunjung 
-Istirahat

-Kantor
-Front office / R. 
Informasi
-Perpustakaan
-R. Display

Staf/karyawan -Melayani pengunjung 
-Menyimpan alat
-Istirahat

-Front office / R. 
Informasi
-Perpustakaan
-R. Display
-Gudang

Pengunjung -Mencari data/bahan
-Menyimpan data
-Pendaftaran agt. Perpust.
-Memakai komputer
-Membaca buku 
-Melihat display

-Front office / R. 
Informasi
-Perpustakaan
-R. Display

Informasi

Semua -Keg. Km/wc
-Keg. Makan-minum 

-Lavatory
- Food Court/Resto
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Pemilik Promosi
-Mengelola fasilitas promosi
-Mengawasi keg. 
Staf/karyawan
-Melayani pengunjung 
-Istirahat

Pemasaran
-Mengelola fasilitas 
pemasaran
-Mengawasi keg. 
Staf/karyawan
-Melayani pengunjung 
-Menjual barang
-Istirahat

-Kantor
-R. Pameran
-Showroom

-Toko Retail
-Shop Store

Staf/karyawan Promosi
-Menjaga stand pameran
-Memamerkan produk
-Melayani pengunjung 
-Bongkar pasang barang/alat
-Istirahat

Pemasaran
-Melayani pengunjung
-Bongkar pasang barang/alat
-Melayani pengunjung 
-Menjual produk
-Menyimpan barang
-Istirahat

-R. Pameran
-Showroom
-R. Seminar

-Toko Retail
-Shop Store
-R. Bongkar –
pasang
-Gudang

Pengunjung Promosi
-Mencari Informasi
-Melihat pameran
-Mencoba Produk

Pemasaran
-Melihat barang
-Mencoba barang
-Membeli barang 

-Front office/ R. 
Informasi
-R. Pameran
-Showroom

-Toko Retail
-Shop Store

Promosi & 

Pemasaran

Semua -Keg. Km/wc 
-Keg. Makan-minum

-Lavatory 
- Food Court/Resto

Pemilik -Mengelola fasilitas rekreasi
-Mengawasi keg. 
Staf/karyawan
-Melayani pengunjung 
-Istirahat

-Kantor
-Front office / R. 
Informasi
-R. Rekreasi

Staf/karyawan -Melayani pengunjung 
-Menyimpan & memelihara 
barang
-Istirahat

-Front office / R. 
Informasi
-R. Rekreasi
-Gudang

Pengunjung -Memilih dan mencoba 
komputer
-Bermain komputer

-Front office / R. 
Informasi
-R. Rekreasi

Rekreasi

Semua -Keg. Km/wc 
-Keg. Makan-minum

-Lavatory 
- Food Court/Resto
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Penunjang Semua -Istirahat
-Komunikasi 
-Perbankan
-Keg. Keagamaan
-Keg. Makan-minum
-Keg. Km/wc

-R. Istirahat
-Telepon Umum
-R. ATM
-Musholla
- Food Court/Resto
-Lavatory

Servis Semua -Perawatan
-Membersihkan
-Membuang sampah
-Menyimpan alat

-R. Janitor
-Tempat Sampah
-Gudang

General Manager -Planning
-Programming
-Pertemuan
-Menerima tamu
-Istirahat

-Kantor
-R. Pertemuan
-R. Tamu

Manager -Budgeting
-Controlling
-Pertemuan
-Menerima tamu
-Istirahat

-Kantor
-R. Pertemuan
-R. Tamu

Kepala Bagian -Evaluating
-Keg. Administrasi
-Pertemuan
-Menerima tamu
-Istirahat

-Kantor
-R. Pertemuan
-R. Tamu

Staf/karyawan -Keg. Administrasi
-Simpan data
-Keg. ME
-Istirahat

-Kantor
-R. Arsip
-R. ME

Pengunjung/tamu -Pertemuan -R. Tamu

Pengelolaan 

Operasioanl

Semua -Keg. Km/wc
-Keg. Makan-minum

-Lavatory
- Food Court/Resto

5.2.4. Analisa Besaran Ruang

Tujuannya adalah untuk mendapatkan besaran ruang yang dibutuhkan, 

dengan dasar pertimbangan:

 Jumlah pemakai.

 Peralatan atau furniture yang ada.

 Flow, tergantung pada jenis kegiatan yang ada.

Berdasarkan data yang diperoleh dari bagian informasi Bandung 

Electronic center, jumlah merk produk komputer yang beredar di pasaran 

Indonesia berjumlah kurang lebih 69 merk, baik rakitan lokal maupun luar negri. 

Sebagian besar produk tersebut telah mempunyai showroom sendiri, atau telah 

menempati pusat penjualan komputer terbesar di Indonesia yaitu di Glodok. Maka 
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ditargetkan 50% produk tersebut di atas dapat menempati fasilitas pemasaran di 

computer center ini, dibutuhkan 35 ruang pemasaran komputer. Sedangkan 

jumlah shop store biasanya merupakan cabang dari salah satu merk produk 

komputer, kurang lebih 20% dari jumlah toko retail komputer yang direncanakan.

Jumlah penyewaan komputer pada Garut Computer Centre disesuaikan 

dengan jumlah rental komputer yang berkapasitas kurang lebih 10 komputer di 

Kota Garut, sedangkan jumlah pelayanan internet disesuaikan dengan jumlah 

provider internet yang melayani Kota Garut yaitu 1 provider (Wasantara.net). 

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka jumlah toko retail yang berada di 

Garut Computer Centre adalah sebanyak 35 buah dan jumlah shop store

berjumlah 7-10 buah, sedangkan jumlah pelayanan internet adalah 1 buah.

Jumlah stand pameran yang direncanakan berada pada Garut Computer 

Centre didasarkan pertimbangan terhadap studi banding pada pameran komputer 

yang diadakan oleh Bandung Electronic Centre (BEC), dimana setiap pameran 

terdapat kurang lebih 50 peserta dengan jumlah toko retail sebanyak kurang lebih 

57 toko. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka diasumsikan bahwa untuk 

pameran komputer dengan skala regional pada Garut Computer Centre jumlah 

stand-nya kurang lebih sama dengan jumlah toko retail yaitu sebanyak 35 stand.

Penentuan besaran ruang didasarkan pada pertimbangan:

 Perhitungan khusus: Neufert Architect Data/Data Arsitek (NAD).

 Perhitungan Asumsi, berdasarkan pengamatan lapangan (A).

Penentuan angka flow berdasarkan Data Arsitek:3

 10% untuk standard flow gerak minimum.

 20% untuk kebutuhan keleluasaan gerak.

 30% untuk tuntutan kenyamanan fisik.

 40% untuk tuntutan kenyamanan psikis.

 50% untuk tuntutan persyaratan spesifikasi kegiatan.

 60% untuk keterlibatan terhadap servis kegiatan.

 100-200% untuk ruang umum, hall dan showroom.

                                               
3 Ernst Neufert, 1996, Data Arsitek, Erlangga, Jakarta.
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Tabel V.3.  Perhitungan besaran ruang

Jenis Ruang Standard Sumber Jmlh Flow Bsrn. 
Ruang

Fasilitas Pendidikan
Kantor Berkapasitas 20 org @ 

3m²
A/NAD 1 buah 20% 72m²

Front Office Berkapasitas 3 org @ 
3m²

A/NAD 1 buah 50% 13.5m²

R. Belajar Berkapasitas 20 org @ 
1.5m²

A/NAD 6 buah 60% 288m²

R. Tunggu Berkapasitas 15 org @ 
1m²

A/NAD 3 buah 100% 90m²

Gudang Asumsi ±10% luasan 
R.Belajar

A 1 buah - 28.8m²

Lavatory Pria terdiri dari WC 
@1.5m², urinoir @1m² 
dan wastafel @ 2m², 
kapasitas 2 org. 
Wanita terdiri dari WC 
@ 1.5m² dan wastafel 
@ 2m², kapasitas 2 org.

A/NAD 1 buah 20% 18.25m²

Fasilitas Jasa & Pelayanan
Kantor + Pely. 
Provider Internet

Kant.Pemilik @12m² + 
sama dengan toko retail 
@24m² 

A/NAD 1 buah 20% 43.2m²

R.Penyewaan Internet 
+ Front Office

Kapasitas 50 org 
@2.25m² + front office 
9m²

A/NAD 1 buah 50% 182.5m²

Gudang P.Internet Asumsi ±10% luas 
R.Sewa

A 1 buah - 16.9m²

R.Penyewaan komp. Kapasitas 15 0rg 
@2.25m² + front office 
9m²

A/NAD 2 buah 50% 141.75m²

Gudang P.Komp. Asumsi ±10% luas 
R.Sewa

A 2 buah - 14.2m²

Toko Retail Kapasitas dan besaran toko retail sebagai tempat memperbaiki komputer 
merupakan bagian dari toko retail untuk pemasaran.

Fasilitas Informasi
Kantor Kant.Pemilik @12m² + 

R. Arsip @4m² + Kant. 
Staf. Kapasitas 10 org 
@3m²

A/NAD 1 buah 20% 69m²

Front Office / 
R.Informasi

Berkapasitas 3 org 
@3m²

A/NAD 1 buah 50% 13.5m²

Perpustakaan Kapasitas R. Baca 50 
org @2.25m² + R. 
Koleksi 

A/NAD 1 buah 50% 192.75m²

Gudang Perpus. Asumsi ±10% luas 
Perpus

A/NAD 1 buah - 19.3m²
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R. Display / 
R.Pemutaran Slide

Kapasitas optimum 
Theatre adlh 110 org 
@0.9m² + R.Proyektor 
@21.45m²

A/NAD 1 buah 50% 180.7m²

Gudang R.Dsply. Asumsi ±10% luas 
R.Dsply.

A/NAD 1 buah - 18.1m²

Fasilitas Promosi dan Pemasaran
R. Pameran / Stand 
Pamer / Showroom

Jumlah 35 Stand untuk 
Ruang pamer indoor 
(Showroom) @12m² + 
Kapasitas 100 org 
@1m²
Jumlah 35 Stand untuk 
Ruang pamer outdoor 
@12m² + Kapasitas 100 
org @1m²

A/NAD 70 buah 50% 1560m²

R. Seminar Merupakan R.Display/R.Pemutaran slide yang yang difungsikan sebagai 
R.Seminar

Toko Retail Jumlah Toko 35 @24m² A/NAD 35 buah - 840m²

Shop Store 2 kali Shop store 
@48m²

A/NAD 10 buah - 480m²

Gudang + R. 
Bongkar-pasang

Tiap gudang toko atau 
shop store disumsikan 
±10% luas ruang 
masing-masing.

A/NAD 35 buah 
Gd. 
Retail + 
10 Gd. 
Shop 
store

- 107.6m²

Fasilitas Rekreasi
Kantor Kant.Pemilik @12m² A/NAD 1 buah 20% 14.4m²
Front Office Berkpsts.  3 org @3m² A/NAD 1 buah 50% 13.5m²
R. Rekreasi Berkpsts. 50org 

dg.1komp/org @2.25m²  
A/NAD 2 buah 50% 338m²

Gudang Asumsi ±10% luas R. 
Rekreasi

A/NAD 1 buah - 33.8m²

Fasilitas Penunjang
R. Istirahat / R. 
Tunggu

Berkpsts. 25 orang 
@1m²

A/NAD 1 buah 100% 50m²

Telp. Umum @1m² A/NAD 8 buah 10% 9m²
ATM Plaza @2m² A/NAD 10 buah 20% 24m²
Food Court + 
Restauran

25 set meja makan 
@5.5m² + rest. @24m²

A/NAD 1 buah 40% 226.1m²

Musholla Berkpsts. 25 org 
@0.75m²

A/NAD 1 buah 50% 28.1m²

Servis
Lavatory Pria terdiri dari 

WC@1.5m², 
urinoir@1m² dan 
wastafel @ 2m², kpsts. 
4 org.
Wanita terdiri dari 
WC@1.5m² dan 
wastafel@2m²,kapasitas 
6org.

A/NAD 5 buah 20% 234m²
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Car Call @8m² A/NAD 1 buah - 8m²

R. Informasi @8m² A/NAD 1 buah 50% 12m²
R. Bongkar Muat Kapasitas 2 truk besar, 

sirkulasi truk dan parkir 
@12x16m².
Pelataran bongkar-muat 
asumsi 40% R. 
Bongkar-muat

A/NAD 1 buah 268.8m²

R. Maintenance Kapasitas 10 org 
bekerja dalam ruang 
@4m²

A/NAD 1 buah - 40m²

Lift @6m² A/NAD 2 buah - 12m²

Elevator @9m² A/NAD 4 buah - 36m²

Koridor 30% dari luas lantai 
bangunan yg 
direncanakan

A/NAD 1 buah - 1791m²

Pengelolaan Operasional
R. General Manager @12m² A/NAD 1 buah 20% 14.4m²
R. Manager @12m² A/NAD 4 buah 20% 57.6m²
R. Kabag Kapsitas 5 org @12m² A/NAD 1 buah 20% 72m²
R. Karyawan Kapasitas 20 org @3m² A/NAD 1 buah 20% 72m²
R. Tamu @9m² A/NAD 1 buah 20% 10.8m²
R. Rapat/Pertemuan Kapasitas 12 org 

@2.5m²
A/NAD 1 buah 30% 39m²

R. Genset Perhitungan keb. Listrik A/NAD 1 buah - 110m²

R. Bahan Bakar A/NAD 1 buah - 24m²

R. AHU Perhitungan keb. AC A/NAD 1 buah - 6m²

R. Pompa Perhitungan keb.air 
bersih

A/NAD 1 buah - 24m²

R. Reservoir Perhitungan keb. Air 
bersih

A/NAD 1 buah - 4m²

R. Ground Tank Perhitungan keb. Air 
bersih

A/NAD 1 buah - 9m²

R. G.T.Springkler Perhitungan sprinkler A/NAD 1 buah - 20m²

R. Sampah A/NAD 1 buah - 6m²

R. Shaft A/NAD 4 buah - 24m²

Janitor A/NAD 4 buah 24m²

R. Panel A/NAD 4 buah 24m²

R. Shaft IBS A/NAD 4 buah 24m²

R. Komp. AC A/NAD 1 buah 36m²

R. Komp. Listrik A/NAD 1 buah 36m²

R. Komp. Pompa A/NAD 1 buah 36m²

R. Komp. Kmnksi A/NAD 1 buah 36m²

R. Komp. Sekuriti A/NAD 1 buah 36m²

R. Komp. Fire & 
Light

A/NAD 1 buah 36m²

R. Komp. Utama A/NAD 1 buah 36m²

R. UPS A/NAD 1 buah 36m²

Jumlah 8481m²
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Umum
Parkir Mobil @3x4.5m A/NAD 100 

buah
50% 2025m²

Parkir Motor @1x2m A/NAD 200 
buah

50% 600m²

Berdasarkan perhitungan besaran ruang di atas, total luas lantai yang 

terbangun adalah 11106 m². Dengan demikian bangunan yang direncanakan 

minimal harus memiliki 2 lantai untuk memenuhi persyaratan arahan Building 

Coverage 60% yang terdapat dalam RUTRK Garut, dimana luas lahan yang 

terbangun adalah 5967 m² dari total luas lahan 9945 m². Sedangkan untuk masalah 

ketinggian bangunan yang direncanakan tidak memiliki kendala, hal ini berkaitan 

dengan arahan dari RUTRK Garut yang menyatakan bahwa ketinggian bangunan 

yang terdapat di Kota Garut tidak terdapat batasan maksimal.4

Untuk mengurangi lahan yang tertutup bangunan, maka bangunan yang 

direncanakan dibuat menjadi 2-5 lantai. Hal ini bertujuan untuk tetap menjaga 

kualitas lingkungan dengan melakukan pembangunan secara vertikal, selain itu 

juga agar dapat lebih mengoptimalkan pencahayaan dan penghawaan alami untuk 

mengkondisikan ruang di dalam bangunan.

5.2.5. Analisa Pola Hubungan Ruang dan Organisasi Ruang

Tujuannya adalah untuk mendapatkan pola hubungan ruang dan organisasi 

ruang yang terdapat pada suatu bangunan. Pola hubungan ruang dan organisasi 

ruang ditunjukkan dengan matrik pola hubungan ruang dan model gelembung 

yang menunjukkan kedekatan antar ruang serta gambaran peruangan secara 

umum. Faktor yang menentukan adalah:

 Kegiatan yang diwadahi.

 Sifat kegiatannya.

 Hubungan antar kegiatan.

                                               
4 Pemerintah Kab. Garut, RUTRK Garut 2000-2010, h. III-37.
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Pada matrik pola hubungan ruang digunakan notasi sebagai berikut:

Tabel V.4.  Notasi matrik pola hubunga ruang

Tabel V.5.  Notasi matrik pola hubunga ruang

Sedangkan untuk model gelembung digunakan notasi sebagai berikut:

Tabel V.6.  Notasi model gelembung

Notasi Nilai Hubungan
Penting
Saling Mengisi
Tidak Penting
Tidak Diinginkan

Tabel V.7.  Notasi model gelembung

Tanda Uraian Pertalian/Hubungan Kode
Pergerakan Langsung

Tak langsung
a.1
a.2

Jenis Hubungan Fisik
Audio Visual
Pendengaran (Auditive)
Pandangan (Visual)

b.1
b.2
b.3
b.4

Kelompok Hubungan Manusia dengan manusia
Peralatan dengan peralatan
Manusia dengan hewan & tumbuhan
Manusia dengan peralatan

c.1
c.2
c.3
c.4

Frekwensi Hubungan Tetap (continue)
Berulang (repeating)
Sekali-kali 
Jarang/langka

d.1
d.2
d.3
d.4

Volume Kegiatan Tinggi/padat
Menengah/sedang
Rendah

e.1
e.2
e.3

Waktu Kegiatan Tetap (permanen)
Semetara (temporary)

f.1
f.2

Kode Alasan
1.
2.
3.
4.
5.

Kebutuhan Privasi
Jumlah Pengunjung
Hirarki Kegiatan
Noise
Lain-lain

Nilai Derajat Jauh-Dekat
A.
B.
C.
D.
E.

Harus Dekat
Dekat
Kurang Dekat
Tak Perlu Dekat
Harus Jauh
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1. Mikro

a. Fasilitas Pendidikan

Hub. Ruang Organisasi Ruang

b. Fasilitas Jasa Pelayanan

Hub. Ruang Organisasi Ruang

c. Fasilitas Informasi

Hub. Ruang Organisasi Ruang

Bagan V.8. Pola hubungan & organisasi ruang fasilitas pendidikan

Bagan V.9. Pola hubungan & organisasi ruang fasilitas jasa pelayanan

Bagan V.10. Pola hubungan & organisasi ruang fasilitas informasi
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d. Fasilitas Promosi dan Perdagangan

 Fasilitas Promosi

 Hub. Ruang Organisasi Ruang

 Fasilitas Perdagangan

Hub. Ruang Organisasi Ruang

e. Fasilitas Rekreasi

Hub. Ruang Organisasi Ruang

Bagan V.11. Pola hubungan & organisasi ruang fasilitas promosi

Bagan V.12. Pola hubungan & organisasi ruang fasilitas perdagangan

Bagan V.13. Pola hubungan & organisasi ruang fasilitas rekreasi
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f. Fasilitas Penunjang

Hub. Ruang Organisasi Ruang

g. Fasilitas Servis

Hub. Ruang Organisasi Ruang

h. Fasilitas Pengelolaan Operasional

Hub. Ruang

Bagan V.14. Pola hubungan & organisasi ruang fasilitas penunjang

Bagan V.15. Pola hubungan & organisasi ruang fasilitas servis
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Organisasi Ruang Pengelolaan Organisasi Ruang Operasional

Bagan V.16. Pola hubungan & organisasi ruang pengelola & operasional
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2. Makro

Hub. Ruang Organisasi Ruang Makro

5.2.6. Analisa Persyaratan Ruang

1. Dasar pertimbangan penentuan karakter dan persyaratan ruang : 

 Perbedaan kebutuhan jenis cahaya yang dan penghawaan yang cocok pada 

setiap ruang sesuai dengan kegiatan yang terjadi di dalam ruangan.

 Adanya sumber kebisingan yang berasal dari luar maupun dalam bangunan 

menciptakan perbedaan respon ruang dan bangunan secara keseluruhan 

terhadap akustik (noise) tersebut untuk mendapatkan kenyamanan dalam 

beraktifitas. 

 Tingkat fleksibilitas yang tinggi pada ruangan-ruangan yang ada, terutama 

pada ruang promosi, penjualan dan ruang informasi.

 Fungsi ruang.

2. Analisa :   

Bangunan atau ruangan yang sehat merupakan faktor yang penting 

bagi manusia yang beraktifitas di dalamnya, karena hampir 80% waktu yang 

ada dihabiskan oleh manusia untuk berada di dalam bangunan atau ruangan. 

Selain itu, bangunan yang sehat juga berkaitan erat dengan produktifitas orang 

yang melakukan pekerjaan di dalamnya. Beberapa penelitian telah 

menunjukkan bahwa bangunan yang merespon terhadap masalah lingkungan 

Bagan V.17. Pola hubungan & organisasi ruang makro
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dapat meningkatkan produktifitas pekerja 6% sampai 15% bahkan lebih.4 Para 

pekerja lebih suka untuk bekerja di dalam ruangan yang mengkombinasikan 

cahaya matahari dan cahaya listrik. Keuntungan dari pencahayaan dan 

penghawaan alami, kualitas udara yang baik dan kenyamanan dapat 

ditemukan pada bangunan yang memperhatikan masalah lingkungan.

Selain masalah pencahayaan dan penghawaan, faktor kenyamanan 

ruang juga ditentukan oleh faktor akustik. Adanya tuntutan masing-masing 

ruang yang membutuhkan efek akustik tertentu melahirkan beberapa respon 

ruang terhadap masalah akustik ini, baik berupa respon akustik alami maupun 

buatan. 

Terkait dengan fungsi ruang sebagai ruang pamer, maka fleksibilitas 

ruang sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi adanya ruang yang dijadikan 

ruang pamer sementara. Bentuk respon terhadap fleksibilitas ruang ini 

dilakukan dengan cara penggunaan pembatas ruang yang non-permanen atau 

juga bisa dengan menjadikan ruang yang multifungsi, sehingga selain 

digunakan untuk satu fungsi juga bisa digunakan untuk fungsi lainnya apabila 

sudah tidak digunakan lagi oleh fungsi yang pertama.

3. Hasil Analisa :   

 Menggunakan pencahayaan sinar matahari pada siang hari dan 

pencahayaan buatan pada malam hari, disesuaikan dengan kebutuhan 

cahaya untuk setiap ruang. Sistem pencahayaan alami tetap dipadukan 

dengan sistem pencahayaan buatan pada saat kondisi cuaca yang buruk. 

Untuk ruang-ruang tertentu, seperti ruang pamer, ruang display dan 

sebagainya menggunakan pencahayaan khusus yang diperoleh melalui 

pencahayaan buatan.

 Untuk keseluruhan ruangan yang ada digunakan sistem penghawaan alami 

dengan memanfaatkan gerakan angin, kecuali pada ruang yang mewadahi 

operasi komputer khusus menggunakan penghawaan buatan.

                                               
4 Fred A. Stitt, Ecological Design Handbook, Sustainable Startegies for Architecture, Landscape 
Architecture, Interior Design and Planning, h. 7.
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 Respon terhadap akustik dilakukan melalui:

- Akustik alami dengan penataan lansekap sekitar bangunan, yaitu 

penggunaan vegetasi sebagai barier untuk noise.

- Akustik buatan dengan memanfaatkan bahan-bahan yang memiliki 

kemampuan menjadi isolator bunyi yang baik seperti plesteran batu bata 

dan kayu untuk dinding, keramik atau karpet untuk lantai, gypsum untuk 

plafon dan sebagainya. 

 Tuntutan ruang dengan fleksibilitas tinggi diatasi dengan 

mengelompokkan ruang-ruang yang ada dalam satu kelompok kegiatan 

sesuai jenis kegiatannya. Penciptaan ruang-ruang sesuai dengan pelaku 

kegiatannya tidak dengan menjadikan ruangan yang ada menjadi ruang-

ruang yang lebih kecil, tetapi dilakukan dengan memberikan perbedaan 

makna ruang. Perbedaan makna ruang dapat dibentuk dengan perbedaan 

ketinggian lantai, perbedaan warna, tekstur dan sebagainya. Selain itu, 

fleksibilitas ruang juga bisa diciptakan melalui penggunaan pembatas 

ruang non-permanen (partisi, tirai dan korden).

 Untuk masalah pencahayaan dan penghawaan akan dibahas lebih lanjut 

dalam analisa sistem utilitas.

Vegetasi di sekitar 
bangunan dijadikan 
barrier untuk noise.

Noise dari jalan di sekitar 
site yang bersumber dari
kendaraan bermotor.

Gb.V.8.  Respon akustik alami
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5.2.7. Analisa Sirkulasi di dalam Bangunan

1. Sistem Sirkulasi Secara Umum

Pengaturan arus sirkulasi di dalam bangunan Garut Computer Center perlu 

mempertimbangkan:

 Kelancaran dan kemudahan akses sirkulasi.

 Efektivitas pencapaian ke setiap fasilitas yang ada.

 Bebas rasa jenuh. 

 Optimalisasi pencahayaan dan penghawaan alami dalam area sirkulasi. 

Bentuk sirkulasi berdasarkan jenis hubungan antar ruang:

a. Tertutup; pola sirkulasi ini membentuk koridor atau selasar.

b. Terbuka pada salah satu sisi; pola sirkulasi ini memberikan kontinuitas 

visual antar ruang.

Gb.V.9.  Pola sirkulasi tertutup

Ruangan

Koridor

Ruangan

Gb.V.10.  Pola sirkulasi terbuka pada salah satu sisi

Ruangan 
tertutup

Ruang 
pamer

Jalur 
sirkulasi
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c. Terbuka pada kedua sisinya; pola sirkulasi ini memungkinkan terjadinya 

perluasan fisik ruang yang ditembusnya.

Direncanakan pola sirkulasi sebagai berikut:

a. Sirkulasi horisontal

Disentralkan dari main hall menuju masing-masing fasilitas melalui 

selasar atau koridor.

b. Sirkulasi vertikal

Pola sirkulasi vertikal dikondisikan secara menyebar untuk kemudahan 

dan keefektifan kegiatan, malalui alat transport vertikal berupa tangga, lift 

dan escalator, pelaku diarahkan menuju ruang yang dimaksud.

Selasar/Koridor

Fasilitas

Main 

hall

Fasilitas Fasilitas

FasilitasFasilitas

Bagan V.18.  Sirkulasi horisontal

Gb.V.11.  Pola sirkulasi terbuka pada kedua sisinya

Jalur 
sirkulasi

Ruang 
pamer

Ruang 
pamer
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2. Sistem Sirkulasi Ruang Pamer

Sirkulasi di dalam ruang pamer perlu diperhatikan untuk menghindari 

kejenuhan dan mengarahkan arah gerak pengunjung, yang menjadi dasar 

pertimbangan dalam menentukan pola sirkulasi ruang:

 Informatif dan komunikatif; kejelasan sirkulasi, menghindari terjadinya 

crossing sirkulasi pengunjung, mempermudah melakukan aktivitas 

pengamatan objek.

 Aktif dan rekreatif; bentuk sirkulasi yang tidak membosankan (tidak 

menimbulkan kejenuhan atau monoton).

 Efisien dan efektif; bentuk sirkulasi yang dapat mengakomodasikan 

seluruh kepentingan dan keperluan di dalam ruang pamer.

Alternatif pola sirkulasi ruang pamer sebagai berikut (Bab. IV, hal. 17):

a. Pintu masuk terpisah dengan pintu keluar

Gb.V.12.  Pintu masuk terpisah dengan pintu keluar

b. Pintu masuk menjadi satu dengan pintu keluar

Gb.V.13.  Pintu masuk menjadi satu dengan pintu keluar

Pintu masuk Pintu keluar

Pintu masuk & pintu keluar

Tangga, ramp, 
escalator & lift 

FasilitasHall 

FasilitasHall 

FasilitasHall 

Main Hall

Bagan V.19.  Sirkulasi vertikal

Entrance
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c. Gabungan antara pintu masuk dengan pintu keluar

Gb.V.14.  Gabungan antara pintu masuk dengan pintu keluar

Untuk memudahkan dan memperlancar sirkulasi dalam beraktifitas di dalam 

ruang pamer, maka pola sirkulasi yang direncanakan adalah pola sirkulasi 

gabungan antara pintu masuk dan pintu keluar ruang pamer.

5.3. ANALISA PENGOLAHAN TAPAK

5.3.1. Analisa Penentuan ME dan SE

1. Tujuannya adalah untuk mendapatkan ME dan SE. Faktor yang menjadi dasar 

pertimbangan yaitu:  

 Sirkulasi lalulintas, keberadaan ME & SE tidak menyebabkan kemacetan.

 Menyesuaikan dengan arah pergerakan lalulintas.

 Kemudahan pencapaian dari jalan utama.

2. Analisa

Ada dua macam pencapaian site, yaitu Main Entrance (ME) dan Side 

Entrance (SE). ME sebagai pintu gerbang utama menuju site memiliki 

persyaratan yang harus dipenuhi yaitu :

 Menghadap langsung ke arah jalan besar, untuk memudahkan sirkulasi 

kendaraan keluar-masuk site.

 Mudah dikenali pengunjung sebagai entrance Garut Computer Centre.

 Mampu mengarahkan pengunjung ke dalam site.

 Mudah untuk dicapai.

Pintu masuk & pintu keluar
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Sedangkan SE atau pencapaian samping yang pada umumnya diperuntukkan 

bagi sirkulasi keluar-masuk pengelola atau kegiatan servis, memiliki beberapa 

persyaratan yang perlu dipenuhi yaitu :

 Letak yang cukup tersembunyi dari arah datangnya pengunjung.

 Kelancaran sirkulasi harus tetap terpenuhi (tidak menyebabkan 

kemacetan).

Kondisi site yang terletak di antara 3 jalan dilalui oleh kendaraan pribadi 

maupun kendaraan umum. Ruas Jalan Pramuka merupakan jalan kolektor 

skunder dengan lebar jalan ±14 m, sedangkan pada sisi utara dan selatan site

dilalui oleh jalan kecil (Jalan Panjiwulung dan Jalan Guntur dengan lebar jalan 

±8 m).

Jalan Kolektor Skunder, lebar 
jalan ±14 m. Dilewati oleh 
kendaraan pribadi dan 
kendaraan umum. Lalulintas 
ramai, sirkulai dua arah

Jalan kecil, lebar jalan ±8 m. 
Dilewati oleh kendaraan 
pribadi dan kendaraan umum, 
meskipun demikian 
lalulintasnya tidak ramai.

Jalan kecil, lebar jalan ±8 m. 
Dilewati oleh kendaraan pribadi 
dan kendaraan umum, 
lalulintasnya tidak ramai.

Gb.V.15.  Analisa Penentuan ME & SE
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2. Hasil Analisa

Dari analisa di atas dapat disimpulkan bahwa perletakan ME dan SE yang 

dianggap paling ideal adalah sebagai berikut :

5.3.2. Analisa Pola Sirkulasi

Tujuannya adalah mendapatkan pola sirkulasi di dalam site yang cukup 

aksesibel. Faktor yang menentukan penentuan pola sirkulasi adalah:

 Pola lalulintas di sekitar site.

 Kemudahan dan kelancaran akses kendaraan dan pejalan kaki keluar-masuk 

site, serta adanya pertimbangan parkir kendaraan.

 Kenyamanan dan keamanan akses kendaraan dan pejalan kaki di dalam site.

Alternatif pemilihan pola sirkulasi:

SE

ME

SE

Membuat 
Kantung Parkir

Alternatif 1

Khusus kegiatan 
servis

Pengelola dan 
pengunjung

ME

SE

SE

Pengelola dan 
pengunjung

Jarak antara ME/SE dengan 
tiap perempatan minimal 30m

Gb.V.16.  Penentuan ME & SE
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Tabel V.8.  Analisa penentuan pola sirkulasi

Kriteria Alternatif 1 Alternatif 2
Pola lalulintas di sekitar site. 3 3

Kemudahan dan kelancaran akses kendaraan dan 
pejalan kaki keluar masuk site, serta adanya 
pertimbangan parkir kendaraan.

3 2

Kenyamanan dan keamanan akses kendaraan dan 
pejalan kaki di dalam site.

2 2

Jumlah 8 7

Keterangan : 1 : kurang baik

2 : baik

3 : sangat baik 

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka pola sirkulasi yang terpilih 

adalah dengan membuat kantung parkir. Untuk parkir pengunjung sebaiknya 

dipisahkan dengan parkir pengelola karena masing-masing pelaku memiliki 

sifat yang berbeda berkaitan dengan jenis kegiatan dan waktu kegiatannya. 

Sistem parkir terbagi dalam beberapa jenis, yaitu:

 Sistem parkir paralel

ME

SE

SE

Sirkulasi 
mengelilingi 
bangunan

Alternatif 2

Gb.V.17.  Alternatif pola sirkulasi

 Efisien diterapkan di 
badan jalan.

 Sirkulasi keluar-masuk 
sulit.

 Daya tampung 
kendaraan sedikit.

Gb.V. 18.  Sistem parkir paralel
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 Sistem parkir menyudut 45º

 Sistem parkir menyudut 90º

Berdasarkan jenis dan karakter sistem parkir di atas, maka gabungan 

antara sistem parkir menyudut 45º dan 90º dipilih sebagai sistem parkir yang 

digunakan pada bangunan yang direncanakan.

5.3.3. Analisa Penempatan Bangunan

Tujuannya adalah untuk mendapatkan penempatan bangunan yang optimal 

sehingga secara visual mudah terlihat dan terekspos. Faktor yang menjadi dasar 

pertimbangan adalah:

 Arah pergerakan lalulintas di sekitar site.

 Sudut pandang dari jalan ke site, terutama sudut pandang dari jalan utama.

 Letak ME dan SE, sebagai pintu gerbang sirkulasi manusia ke dalam site.

 Arah gerak matahari, bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan sinar 

matahari sebagai sumber pencahayaan alami di dalam bangunan.

 Efisien diterapkan di area 
parkir (basement dan 
sebagainya).

 Sirkulasi keluar-masuk 
lancar.

 Daya tampung kendaraan 
cukup banyak.

 Efisien diterapkan di area 
parkir (basement dan 
sebagainya).

 Sirkulasi keluar-masuk lancar.
 Daya tampung kendaraan 

banyak.

Gb.V. 19.  Sistem parkir menyudut 45º

Gb.V.20.  Sistem parkir menyudut 90º
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5.3.4. Analisa Penataan Lansekap di Sekitar Bangunan

1. Dasar Pertimbangan

 Pengendalian suhu dalam tapak untuk mendukung kenyamanan ruangan.

 Kelembaban dalam tapak.

 Mendinginkan kulit bangunan.

 Menyaring gas polutan yang terbawa oleh angin.

2. Analisa

ME

SE

SE

Sudut pandang 
dari ME

Pertimbangan 
arah gerak 
matahari

Sudut pandang 
dari jalan utama

Penempatan 
bangunan yang 
mengoptimalkan 
sudut pandang 
pengunjung dan 
pemanfaatan sinar 
matahari 

Gb.V.21.  Penempatan bangunan

Gb.V.22.  Analisa penataan lansekap

ME

SE

SE

Matahari 
pagi

Matahari 
sore

Area pemanasan 
matahari tinggi

Area pemanasan 
matahari sedang

Angin muson barat, 
sejuk dan cukup 
kandungan air

Angin tenggara, 
panas dan sedikit 

kandungan air

Angin lokal yang 
berpolutan

U 

TB

S

10
20

100

110

190
200

280

290

30

46314

10

20

30

40

50

60

70

22.12
22.11

4.11

20.10

6.10

23.9

11.9

28.8

13.8

24.7

22.6

22.12

21.8

9.2

23.2

8.3

21.3

3.4

16.4

1.5

21.5
22.6

12
.3

2

13
.3

2

14
.3

2

15
.3

2

16
.3

2

17
. 3

2

11
.3

2

10
.3

2

09
.3

2

0
8.

32 0 7
.3

2

299 61

47

26



Garut Computer Centre
BAB V. Analisa Perencanaan dan Perancangan 

Tugas Akhir       V  -44

3. Hasil Analisa

Acer davidii.
Ketinggian rata-rata setelah dewasa 12 m.

9 m

3 m

7 m

Shadow 
area

5-8m

4-6 m

Shade trees (vegetasi untuk penciptaan bayangan)
Pohon untuk memberikan pembayangan pada area sekitarnya sehingga 
temperatur udara tetap terjaga dalam kondisi nyaman.

Winbreak trees (vegetasi untuk memecah angin)
Pohon untuk memecahkan angin sekaligus menyaring angin sehingga dapat 
dimanfaatkan untuk cross ventilation bangunan.

5-10 m

3h
h

2-3h

Strawberry tree
Ketinggian rata-rata setelah dewasa 10 m.

Gb.V.24.  Vegetasi pemecah angin

Gb.V.25.  Vegetasi pembayangan

SE

ME

SE

Vegetasi untuk 
menyaring udara kering 

yang berpolutan

Kolam untuk menjaga 
kelembaban dan melunakan 

pantulan sinar matahari 
kedalam bangunan

Vegetasi untuk peneduh 
area parkir

Vegetasi untuk 
mengurangi pemanasan 

matahari sore

Vegetasi untuk 
menyaring udara kering

Gb.V.23.  Penataan lansekap



Garut Computer Centre
BAB V. Analisa Perencanaan dan Perancangan 

Tugas Akhir       V  -45

Pohon Palem

Pohon palem dapat menyerap panas sinar matahari, selain itu juga digunakan 

sebagai pendukung estetika bangunan. Pohon ini berfungsi sebagai penambah 

faktor estetika suatu bangunan di dalam site yang mampu meneduhkan area di 

sekitarnya.

5.4. ANALISA ORIENTASI DAN BENTUK BANGUNAN

5.4.1. Analisa Orientasi Bangunan 

Bertujuan untuk mendapatkan view dari luar secara optimal agar bangunan 

dapat terekspos secara maksimal dan meningkatkan kinerja bangunan 

(pencahayaan dan penghawaan alami) sesuai kondisi tapak setempat.

1. Dasar Pertimbangan

 Bangunan secara visual dapat terekspos secara maksimal. 

 Merespon angin dan lintasan matahari sebagai sumber pencahayaan alami 

untuk meningkatkan kinerja bangunan melalui pencahayaan dan 

penghawaan alami sesuai kondisi tapak setempat.

Parking Trees (vegetasi untuk area parkir)

Pohon untuk memberikan pembayangan pada area sekitarnya, sama seperti 

halnya shade trees. Hanya saja batas pembayangannya sebatas area parkir saja 

dengan kerapatan tertentu untuk menghindari penghambatan terhadap gerakan 

udara menuju bangunan.

Lemon Bottlebrush
Ketinggian rata-rata setelah dewasa 7 m.

4,5 m

2,5 m

6 m

Shadow 
area

5-8 m

3 -5m

Gb.V.26.  Vegetasi untuk area parkir
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2. Analisa

Agar bangunan dapat terekspos secara maksimal, maka bangunan 

direncanakan menghadap ke arah jalan utama (Jl. Pramuka). Hal ini bertujuan 

agar dengan banyaknya sirkulasi yang melintas di Jl. Pramuka dapat melihat 

bangunan yang direncanakan dan tertarik untuk mengunjunginya.

Orientasi bangunan diarahkan sedemikian rupa sehingga pencahayan alami 

melalui side lighting pada sisi utara dan selatan maksimal dan pengaruh 

pemanasan akibat sinar matahari langsung ke dalam ruangan dapat ditekan 

seminimal mungkin. Pada sisi timur pada saat pagi hari dimaksimalkan 

pemanfaatannya untuk pencahayaan alami pagi hari, sedangkan sisi barat 

ketika pemanasan matahari paling tinggi, dihindari dengan desain fasade 

bangunan yang sedikit bukaan (massif) sehingga penyerapan panas ke dalam 

bangunan akan minimal.

Antisipasi terhadap arah angin dilakukan dengan cara membelokan arah angin 

ke dalam bangunan melalui pengolahan bentuk massa bangunan dan penataan 

vegetasi di sekitar bangunan (di dalam site), sehingga besar aliran angin yang 

didapatkan bangunan menghasilkan kondisi yang nyaman bagi bangunan.

Matahari 
pagi

Matahari 
sore

Bukaan bagian yang menghadap 
arah timur relatif kecil, berguna 
untuk mengurangi pemanasan ke 
dalam bangunan

Bagian yang menghadap ke 
arah utara-selatan lebih besar 
untuk memaksimalkan cahaya 
yang relatif lebih lunak dan 
lebih merata masuk di pagi 
maupun siang hari 

Bukaan bagian yang 
menghadap arah timur 
lebih besar, berguna 
untuk memaksimalkan 
pencahayaan pagi hari

Pengaturan massa bangunan 
dan tata vegetasi disekitar 
bangunan diarahkan untuk 
mengantisipasi arah angin yang 
masuk kedalam bangunan.

Bangunan secara visual dapat 
terekspos secara maksimal.

ME

SE

SE

Gb.V.27.  Analisa orientasi bangunan
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3.  Hasil Analisa

5.4.2. Analisa Bentuk Bangunan

Bertujuan untuk menentukan bentuk bangunan yang dapat mewujudkan 

bangunan yang komunikatif dan atraktif sebagai wadah kegiatan perkomputeran, 

dan mampu meningkatkan efisiensi kerja dalam bangunan serta merespon 

terhadap kondisi alam dan site setempat.

1. Analisa Pemilihan Bentuk Massa Bangunan

a. Pertimbangan

 Komposisi bentuk.

 Efisiensi site dan dan kelancaran sirkulasi di dalam bangunan.

 Kondisi lingkungan sekitar.

b. Analisa

Pertimbangan terhadap efisiensi site, kemudahan dan kelancaran sirkulasi 

di dalam bangunan menjadi faktor penentu pemilihan bangunan tunggal 

yang direncanakan. Bentuk persegi panjang dianggap bentuk yang paling 

ideal untuk bangunan yang direncanakan, karena dapat mengatasi 

kedalaman ruang yang menghambat efektifitas pencahayaan alami dan 

Orientasi bangunan 
diarahkan menghadap 
timur-barat sebagai upaya 
terhadap antisipasi sinar 
matahari

Orientasi bangunan diarahkan 
tidak tegak lurus terhadap arah 
datangnya angin, sehingga bisa 
menghasiilkan angin yang 
nyaman sebagai sumber 
penghawaan alami.

Bukaan pada sisi selatan-utara-
timur lebih besar dari sisi barat 
untuk memaksimalkan 
penyerapan sinar matahari 
sebagai sumber pencahayaan 
alami dan menghindari 
pemanasan kedalam bangunan 
pada saat sore hari.

Orientasi bangunan ke arah jalan 
utama dan ME agar bangunan 
secara visual dapat terekspos secara 
maksimal.

Matahari 
pagi

Matahari 
sore

Gb.V.28.  Orientasi bangunan
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penghawaan alami. Bagian yang memanjang dapat memperoleh sinar 

matahari dan gerakan udara lebih banyak. Komposisi bentuk bangunan 

juga harus dapat berfungsi sebagai pelindung, pemantul atau menambah 

bidang tangkapan cahaya matahari maupun gerakan udara.5 Alternatif 

bentuk yang memungkinkan mendapatkan pencahayaan dan penghawaan 

alami sesuai dengan kondisi tapak:

 Bentuk L

 Bentuk T

 Bentuk S

                                               
5 Willy Gunawan, 2001, Tugas Akhir, Redesain Bangunan Pengelola Kebun Raya Bogor, UNS, 
Surakarta, hal. 63.

Komposisi untuk 
mengarahkan 
gerakan udara

Bagian menghadap ke 
barat (radiasi panas 
tinggi)

Bagian menghadap ke 
barat (radiasi panas 
tinggi)

Komposisi untuk 
mengarahkan 
gerakan udara

Bagian menghadap ke 
selatan-utara (perolehan 
cahaya yang lunak)

Bagian yang menghadap ke 
utara-selatan memperoleh 
cahaya yang lunak.

Komposisi untuk 
mengarahkan 
gerakan udara

Luas sisi sebelah timur 
yang lebih kecil dari luas 
sisi utara-selatan sebagai 
respon terhadap adanya 
pencahayaan langsung 
sinar matahari pada 
waktu  sore hari.

Gb.V.29.  Alternatif bentuk massa bangunan

Bagian menghadap ke 
selatan-utara (perolehan 
cahaya yang lunak)
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c. Hasil analisa

Tabel V.9.  Analisa penentuan bentuk massa bangunan

Kriteria Bentuk Bentuk L Bentuk T Bentuk S
Komposisi bentuk dapat mengarahkan 
gerakan udara.

3 3 3

Sisi yang menghadap ke arah selatan 
dan utara relatif lebih besar.

3 3 3

Sisi yang menghadap ke arah barat 
dan timur relatif kecil.

2 2 3

Efisiensi site. 3 3 3
Ket: 1. Kurang baik

2. Baik

3. Sangat baik

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka bentuk massa terpilih merupakan 

komposisi dari bentuk dasar persegi panjang dengan bentuk S.

2. Analisa Bentuk Bangunan

a. Building Footprint

 Dasar Pertimbangan

- Bentuk massa bangunan. 

- Kondisi site.

- Kondisi iklim.

 Analisa

Berkaitan dengan permukaan tanah yang hilang dan tertutup akibat 

kaki bangunan akan mempengaruhi ekosistem pada tapak. Semakin 

besar tapak yang tertutup kaki bangunan kemungkinan terganggunya 

ekosistem semakin besar pula. Untuk meminimalkan kaki bangunan 

(smaller footprint) yang menginjak tapak, bangunan dikembangkan 

secara vertikal. 

Dengan membangun secara vertikal, maka tapak tetap dapat 

melakukan rangkaian proses ekologi dalam batas toleransi. Di sisi lain 

ratio bangunan dan permukaan tanah yang tertutup bangunan apabila 

bangunan didesain secara vertikal akan lebih kecil. Selain ketinggian 

bangunan, hal lain yang harus diperhatikan adalah konfigurasi dari 

bentuk bangunan yang direncanakan.
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Gb.V.31.  Bentuk massa bangunan

 Hasil analisa

b. Karakteristik Bangunan

 Dasar pertimbangan

Fungsi bangunan secara keseluruhan sebagai sarana yang mewadahi 

peralatan canggih (komputer) yang mempunyai sifat dasar; dinamis, 

tegas dan jelas, terbuka, rasional, sistematis, komplek tetapi kompak.

Selain mampu mewakili citra kegiatan di dalamnya, karakteristik 

bangunan Garut Computer Centre harus mampu menarik minat 

pengunjung, karena fungsi utamanya sebagai wadah promosi atau 

pameran perkomputeran.

Massa tunggal dengan 
bentuk massa S

Area entrance

Area entrance, 
sekaligus sebagai hall

Perbedaan ketinggian 
antara bagian massa 
bangunan (Sky line) 
untuk mengarahkan 
pergerakan angin untuk 
penghawaan alami

Perbedaan ketinggian 
antara bagian massa 
bangunan (Sky line) 
untuk memasukkan sinar 
matahari ke dalam 
bangunan

Gb.V.30.  Pengolahan bentuk massa bangunan
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 Analisa

Karakteristik merupakan aspek visual yang terungkap melalui wujud 

bangunan secara keseluruhan. Dalam konteks ini, Computer Centre

merupakan sarana yang mewadahi peralatan-peralatan komputer. 

Komputer atau sering dikenal dengan komputerisasi menimbulkan 

persepsi orang akan keberadaannya yang berkecenderungan pada 

aspek-aspek teknologi canggih, maju dan modern. Berangkat dari 

persepsi ini maka tampilan yang cukup mewakili citra teknologi 

canggih adalah bentuk-bentuk yang modern dan futuristik. Untuk 

menghadirkan karakteristik bangunan modern dan futuristik, maka 

elemen bentuk massa bangunan selain garis lurus juga terdapat 

penambahan bentuk kurva atau lengkung yang akan akan mendukung 

pembentukan tampilan tersebut. 

Pada Umumnya bentuk-bentuk tidak simetris tampak lebih dinamis 

dibandingkan bentuk-bentuk simetris, bentuk-bentuk asimetris ini bisa 

diperoleh dari bentuk-bentuk hasil perpaduan antara satu bentuk 

dengan bentuk lainnya (komposisi bentuk).6

 Hasil analisa

                                               
6 Imelda Akmal, 2002, Karya-Karya Arsitek Muda Indonesia 1997-2002, PT. Gramedia, Jakarta.

Gb.V.32.  Karakteristik bangunan

Perpaduan garis lurus dan 
kurva/lengkung 
memberikan kesan dinamis 
pada bangunan, sehingga 
ekspresi bangunan yang 
mewadahi teknologi 
komputer dapat dihadirkan.
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c. Ploting Organisasi Ruang ke Bentuk Bangunan

5.4.3. Analisa Penampilan Bangunan

1. Analisa Penampilan Eksterior Bangunan

a. Dinamis

Diwujudkan dalam permainan irama bentuk, baik yang dihadirkan melalui 

perpaduan garis lurus dan kurva atau lengkung, maupun dari perubahan 

ketinggian antar bagian massa bangunan sehingga memberikan pola 

skyline. Selain permainan irama bentuk, juga dicapai dengan komposisi 

bentuk yang tidak konvensional, karena komposisi bentuk ini cenderung 

menemukan bentuk baru yang atraktif dan terkesan tidak formal (kaku).

Massa utama digunakan sebagai ruang 
untuk kegiatan pameran dan pemasaran, 
dan untuk menjaga privasi kegiatan lantai 
paling atas digunakan untuk ruang 
pengelola dan operasional.  Lantai pertama 
digunakan sebagai main entrance
bangunan (main hall)

Kedudukan side entrance untuk 
pengelola dan kegiatan servis (bongkar 
muat barang) menjadi dasar 
pertimbangan peletakan fungsi ruang 
pada bagian bangunan sebelah utara. 
Bagian massa sebelah utara digunakan 
sebagai ruang kegiatan penunjang, ruang 
pelayanan internet dan rekreasi  
komputer. 

Untuk menjaga privasi dalam melakukan 
kegiatan, massa bangunan yang dekat dengan 
side entrance sebelah selatan site digunakan 
sebagai ruang untuk kegiatan yang 
membutuhkan ketenangan cukup tinggi, seperti 
kegiatan pendidikan, perpustakaan, ruang 
seminar atau display serta kegiatan pelayanan 
jasa komputer (ruang sewa)

Side entrance selatan, 
hanya digunakan sebagai 
entrance pengelola dan 
pengunjung 

Side entrance utara, 
selain digunakan untuk 
entrance pengunjung dan 
pengelola juga digunakan 
sebagai entrance untuk 
kegiatan servis

Main entrance, digunakan 
sebagai entrance utama 
pengelola dan pengunjung 

Gb.V.33.  Ploting ruang ke bentuk bangunan
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Gb.V.34.  Penampilan eksterior bangunan

Bentuk asimetris terkesan 
lebih atraktif dan dinamis.

b. Terbuka

Dengan memberikan bukaan-bukaan serta bidang solid yang transparan 

sehingga mampu menghadirkan kesan terbuka sesuai dengan fungsinya 

sebagai bangunan yang diperuntukkan untuk umum dan terbuka untuk 

siapa saja yang akan mengunjunginya. Selain itu, keterbukaan ini juga 

berfungsi untuk menjaga kontinuitas antara kondisi lingkungan sekitar 

bangunan dengan aktifitas yang terjadi di dalam bangunan.

Gb.V.35.  Keterbukaan pada penampilan eksterior bangunan

Bukaan-bukaan (jendela) serta
bidang solid yang transparan
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c. Warna Bangunan

Sifat warna dalam kaitannya dengan reduksi panas, semakin terang warna 

semakin banyak memantulkan panas dan sebaliknya. Dengan 

menggunakan warna terang panas akan lebih sedikit diserap oleh 

bangunan. Sedangkan untuk menghindari kasilauan warna bangunan tidak 

terlalu terang tapi agak redup. Dominasi warna bangunan menggunakan 

warna abu-abu atau coklat muda (krem), selain mengurangi panas juga 

untuk menghindari silau. 

d. Citra Lokal 

Karakteristik bangunan lokal di Indonesia memiliki masing-masing 

ciri khas tersendiri, tetapi yang paling signifikan dalam keragaman 

tersebut didominasi oleh perbedaan atap, kolom dan bangunan panggung. 

Untuk menghadirkan citra lokal pada Garut Computer Centre, bisa melalui 

penentuan bentuk bangunan yang sesuai dengan kondisi lingkungan 

sekitar seperti iklim, ataupun kondisi tapaknya. Selain dengan langkah 

tersebut, bisa juga dengan penerapan elemen-elemen bangunan yang 

menjadi citra lokal suatu daerah, baik itu dari elemen kolom, atap dan 

sebagainya sehingga mempunyai karakter yang kuat dan mampu 

membedakannya dengan bangunan yang terdapat di daerah lainnya.

Gb.V.36.  Pemilihan warna bangunan
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Selain mengkondisikan bentuk bangunan dengan kondisi 

lingkungan sekitar dan kesesuaiannya dengan kondisi site, untuk 

mengahadirkan citra lokal pada Garut Computer Centre juga diupayakan 

dengan penerapan elemen-elemen bangunan. Penerapan elemen bangunan 

lokal ini tentunya tidak secara keseluruhan, tetapi telah dimodifikasi agar 

sesuai dengan fungsi bangunan tersebut namun memiliki konsep desain 

bangunan yang sama.

Elemen bangunan lokal yang direncanakan dipakai untuk Garut 

Computer Centre adalah konsep desain bangunan panggung, hal ini 

berdasarkan pertimbangan bahwa perbedaan yang paling signifikan antara 

bangunan lokal di Kota Garut dengan daerah lain, khususnya bangunan 

Jawa adalah adanya penggunaan bentuk bangunan panggung.

2. Analisa Penampilan Interior Bangunan

a. Dinamis

Penerapan permainan elevasi lantai dan ketinggian plafon, sehingga 

didapatkan skala yang berbeda antara ruang yang satu dengan yang 

lainnya. Perbedaan skala ini akan menimbulkan perbedaan kesan atau rasa 

akan ruang yang satu dengan yang lainnya. 

Gb.V.37.  Citra lokal pada bangunan
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b. Terbuka

Diterapkan dengan penggunaan bahan yang transparan, seperti kaca atau 

bahan polycarbonate sehingga sinar matahari dapat masuk ke dalam 

ruang, serta akan memberikan kesan lapang dan terbuka.

Selain itu juga digunakan pembatas ruang yang tidak permanen seperti 

partisi ataupun penggunaan perbedaan skala untuk mendapatkan kesan 

yang berbeda antara satu ruang dengan ruang lainnya.

Kesan terbuka juga dapat dimunculkan melalui pengeksposan struktur di 

dalam bangunan, seperti pengeksposan kolom ataupun kontruksi atap.

Gb.V.38.  Permainan elevasi lantai

Gb.V.39.  Permainan ketinggian plafon

Lantai dan pembatas ruang 
dengan karakter yang 
melekatinya merupakan dasar 
visual bagi benda yang 
menjadi pusat perhatian

Kontras dengan ruang 
lainnya untuk menciptakan 
area yang ditekankan 
(fokus) untuk diamati

Ruang pamer tidak dibatasi 
oleh pembatas permanen 
sehingga kesan terbuka dapat 
dihadirkan dan kontinuitas 
antar ruang tetap terjaga

Gb.V.40.  Kesan terbuka pada sebuah ruang



Garut Computer Centre
BAB V. Analisa Perencanaan dan Perancangan 

Tugas Akhir       V  -57

3. Analisa Penentuan Bahan Bangunan

a. Dasar pertimbangan

 Karakter bangunan.

 Mengurangi pemanasan ruang. 

 Bahan yang mudah didapatkan, tidak merusak lingkungan pada saat 

pembuatan maupun setelah digunakan.

 Bahan bangunan yang tidak mengganggu kesehatan manusia. 

b. Analisa

 Lantai

Bahan keramik memiliki derajat pantulan +55% untuk membantu 

pencapaian batas minimal pencahayaan di dalam ruangan. Lantai 

keramik juga kedap air, mudah dibersihkan dan menimbulkan 

kesejukan di siang hari.7

Grass block berlubang dengan warna kelabu dapat mengurangi silau 

yang diakibatkan pantulan cahaya dari permukaan ke dalam bangunan 

dan membantu perembesan air hujan ke dalam tanah.

 Dinding

Bahan batu bata merah yang diberi lapisan penutup dapat mengurangi 

perambatan panas yang masuk ke dalam ruangan, selain itu batu bata 

mudah didapatkan. Lapisan dinding luar menggunakan bahan marmer 

yang memiliki derajat pemantulan dan penyerapan lebih baik (derajat 

pemantulan 60% dan penyerapan 40%).8

Lapisan dinding bagian dalam menggunakan penyelesaian (finishing) 

cat dinding kasar, dengan pemilihan warna abu-abu atau krem. Namun 

pada bagian tertentu (ruang pamer tetap, hall dan sebagainya) tidak 

menutup kemungkinan untuk mengkombinasikan beberapa warna yang 

kontras seperti biru-kuning pastel, biru-krem. Hal ini bertujuan untuk 

menciptakan kesan atraktif dan dinamis dalam ruang. 

                                               
7 Willy Gunawan, 2001, Tugas Akhir, Redesain Bangunan Pengelola Kebun Raya Bogor, UNS, 
Surakarta, hal. 76.
8 Ibid.
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 Plafon

Jenis plafon yang digunakan adalah jenis plafon metal (alumunium). 

Keuntungan dengan menggunakan jenis plafon ini adalah selain 

berkesan atraktif dan teknologi modern serta tahan lama, juga mudah 

dalam pemasangan serta mudah dilepas lagi dengan menggunakan 

sistem slip-in. Hal ini memungkinkan perbaikan instalasi dilakukan 

dengan cepat, praktis dan tanpa merusak plafon. Meskipun demikian, 

terdapat ruang-ruang tertentu yang tidak menggunakan plafon apabila 

dimungkinkan untuk mengekspos sistem struktur bangunan, sehingga 

kesan terbuka di dalam ruang bisa terungkap. 

 Atap 

Alumunium memiliki derajat penyerapan dan pemantulan sangat kecil 

dibandingkan genteng atau seng (derajat penyerapan 10% dan derajat 

yang tinggi mencapai 90%). Dengan daya pantulnya yang tinggi maka 

bahan alumunium dapat mengurangi suhu permukaan pada atap dan 

mengurangi volume pemanasan ke dalam bangunan.9

Bahan atap skylight menggunakan bahan polycarbonate yang dapat 

memantulkan radiasi panas dan memantulkan sinar ultra violet tatapi 

memiliki kemampuan untuk meneruskan sinar ke dalam bangunan.

 Kaca 

Kaca berlapis penyerap/pantulan panas hijau (seperti kaca V-kool yang 

biasa digunakan untuk kaca mobil) bisa menyerap radiasi sinar 

matahari tanpa mengurangi intensitas cahaya matahari yang masuk ke 

dalam ruangan, selain itu penggunaan kaca ini juga bisa 

menghindarkan dari efek silau yang diakibatkan oleh sinar matahari 

tersebut. Ini cukup mendukung dalam mengurangi penggunaan 

pencahayaan buatan. 

                                               
9 Willy Gunawan, 2001, Tugas Akhir, Redesain Bangunan Pengelola Kebun Raya Bogor, UNS, 
Surakarta, hal. 76.
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c. Hasil analisa

 Lantai

Lantai di dalam bangunan menggunakan bahan keramik, sedangkan 

Grass block yang digunakan untuk area parkir dan jalan di sekitar site.

 Dinding

Dinding bagian luar menggunakan bahan batu bata merah yang diberi 

lapisan penutup marmer, sedangkan lapisan dinding bagian dalam 

menggunakan penyelesaian (finishing) cat dinding kasar, dengan 

pemilihan warna abu-abu atau krem.

 Plafon

Jenis plafon yang digunakan adalah jenis plafon metal (alumunium).

 Atap

Atap bangunan menggunakan bahan alumunium, sedangkan untuk 

bukaan atap menggunakan bahan polycarbonate. 

 Kaca 

Menggunakan kaca berlapis penyerap atau pantulan panas hijau 

(seperti kaca V-kool yang biasa digunakan untuk kaca mobil).

Gb.V.41.  Bahan untuk atap (skylight polycarbonate)

Skylight dengan bahan polycarbonate, 
dapat memaksimalkan pemasukan 
sinar matahari ke dalam bangunan.
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5.5. ANALISA SISTEM STRUKTUR 

1. Dasar Pertimbangan:

 Beban yang harus didukung.

 Kondisi tanah.

 Bentuk dan dimensi vertikal bangunan.

 Karakter bangunan.

 Pengaruh terhadap lingkungan sekitar.

5.5.1. Sub Struktur

1. Analisa 

Dengan ketinggian bangunan yang relatif kecil dan jenis tanah yang tidak 

terlalu keras, alternatif pondasi yang akan digunakan yaitu: 

 Footplat

Mampu mendukung bangunan berlantai banyak, cocok untuk jenis tanah 

yang tidak terlalu keras, tidak perlu menggali tanah terlalu dalam.

 Sumuran

Mendukung bangunan berlantai banyak, dapat digunakan pada berbagai 

jenis tanah, dimensi yang besar dan banyak membuang tanah galian.

Gb.V.42.  Pondasi foot plat

Gb.V.43.  Pondasi sumuran



Garut Computer Centre
BAB V. Analisa Perencanaan dan Perancangan 

Tugas Akhir       V  -61

 Tiang Pancang

Mendukung bangunan berlantai banyak, cocok untuk tanah yang cukup 

keras, penggalian tanah untuk pondasi cukup dalam.

2. Hasil Analisa

Alternatif pondasi yang digunakan adalah pondasi footplat yang memiliki 

karakteristik sesuai dengan jenis tanah area site yang tidak terlalu keras. Selain 

itu pengaruhnya terhadap lingkungan relatif kecil karena tidak perlu menggali 

tanah terlalu dalam untuk pemasangannya.

5.5.2. Super Struktur

Pola peruangan dengan fleksibilitas yang tinggi tanpa pembatas ruang 

yang permanen membutuhkan sistem struktur yang ringan tanpa menggunakan 

dinding massif sebagai pemikul beban. Struktur rangka dengan kolom dan balok 

sebagai pemikul beban merupakan alternatif struktur badan bagi bangunan yang 

direncanakan, hal ini berdasarkan pertimbangan struktur rangka memiliki 

Gb.V.44.  Pondasi tiang pancang

Gb.V.45.  Penggunaan pondasi foot plat
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karakteristik cukup ringan, fleksibel dalam pembagian ruang dan pembuatan 

bukaan, mampu menahan gempa dan getaran, bentangan cukup luas.

5.5.3. Upper Struktur

1. Analisa Struktur Atap

Untuk struktur atap terdapat beberapa alternatif struktur, yaitu: 

 Struktur rangka baja

Bentangan relatif besar, kemungkinan variasi bentuk atap lebih luas.

 Struktur kabel

Dapat menahan atap dengan bentangan besar.

Gb.V.46.  Struktur rangka

Kolom

Balok Anak

Balok Induk

Gb.V.48.  Struktur kabel atap

Kabel

Permukaan atap

Gb.V.47.  Struktur atap rangka baja

Rangka baja

Permukaan atap
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 Struktur beton bertulang

Bentangan besar dan kemungkinan variasi bentuk atap cukup luas

 Space frame

Bentangan relatif besar, kemungkinan variasi bentuk atap lebih luas.

 Struktur rangka kayu

Bentangan relatif kecil dan variasi bentuk terbatas.

2. Hasil Analisa Struktur Atap

Menggunakan kombinasi struktur rangka baja, struktur kabel, space frame dan 

struktur beton bertulang

5.6. ANALISA SISTEM UTILITAS

5.6.1. Analisa Pencahayaan

1. Pencahayaan Alami

a. Dasar pertimbangan

 Sistem pencahayaan yang hemat energi.

 Pemanfaatan matahari untuk pencahyaan alami pada siang hari.

 Penggunaan pencahayaan sesuai dengan kebutuhan tanpa pemborosan.

b. Analisa : 

Sistem pencahayaan yang digunakan adalah sistem pencahayaan alami 

dengan memanfaatkan sinar matahari yang dipadukan dengan lampu 

listrik. Lampu listrik hanya digunakan pada malam hari, saat kondisi langit 

mendung dan pada area-area ruangan yang tingkat keterangannya kurang 

(sesuai kebutuhan). Penghematan energi dilakukan melalui pengoperasian 

Gb.V.49.  Struktur space frame

Struktur ruang 
(space frame)

Permukaan atap
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lampu listrik menggunakan alat pengendali otomatis (alat peredup atau 

saklar photo elektrik) yang dapat menyalakan atau mematikan dan 

membuat cahaya menjadi redup (dimmer control).

c. Hasil analisa 

 Penggunaan cahaya matahari sebagai sumber penerangan utama. 

 Penggunaan cahaya pada saat malam atau kondisi cuaca buruk 

diantisipasi dengan penggunaan pencahayaan buatan. Untuk 

menghemat energi, penerangan dikontrol dengan pemasangan saklar 

dan alat peredup photo elektrik untuk mengendalikan pengoperasian.

2. Pencahayaan Buatan

a. Dasar pertimbangan

 Kebutuhan kuat penerangan.

 Jenis penerangan.

 Jenis ruang.

b. Analisa

Pencahayaan digunakan selain untuk memberikan penerangan saat kondisi 

cuaca buruk atau malam, juga digunakan untuk memberikan penerangan 

ruang-ruang yang membutuhkan pencahayaan khusus sesuai dengan fungsi 

ruang tersebut. Terdapat beberapa alternatif pencahayaan buatan, 

diantaranya:

Sinar matahari

Pencahayaan alami, 
menggunakan cahaya 

matahari

Pencahayaan artifisial

Penerangan lampu dengan dimmer control, hanya 
menyala pada saat tingkat terang ruangan rendah.

Bagan V.20. Analisa pencahayaan bangunan
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 Fluorescence

Digunakan untuk ruang-ruang yang menuntut kuat penerangan tinggi, 

seperti; koridor, ruang seminar, ruang informasi, ruang pendidikan dan 

sebagainya.

 Lampu pijar

Digunakan untuk ruang-ruang yang menuntut kuat penerangan sedang, 

seperti; lift, shaft, dan sebagainya.

 Special lighting (spot light)

Digunakan untuk ruang-ruang yang membutuhkan kuat penerangan 

khusus dalam upaya menciptakan suasana khusus, seperti; hall, ruang 

pamer dan sebagainya.

Penggunaan 
flourecence (neon) 
pada koridor.

Gb.V.50.  Penggunaan flourescence (neon)

Penggunaan lampu 
pijar pada lift

Gb.V.51.  Penggunaan lampu pijar
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c. Hasil analisa

Pencahayaan buatan di dalam ruang-ruang Garut Computer Centre 

menggunakan perpaduan antara fluorescence, lampu pijar dan special 

lighting yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing fungsi ruang. 

Agar pemanfaatan cahaya benar-benar optimal, penggunaan kisi-kisi 

lampu untuk memfokuskan cahaya merupakan salah satu alternatif 

tindakan yang perlu diterapkan.

5.6.2. Analisa Penghawaan

1.  Sistem Penghawaan Alami

a. Dasar Pertimbangan

 Pemanfaatan angin muson barat sebagai penghawaan alami.

 Penggunaan sistem penghawaan yang ramah terhadap lingkungan. 



70O-90O

Gb.V.53.  Pencahayaan buatan

Special lighting (spot 
light) yang digunakan 
pada ruang pamer

Gb.V.52.  Penggunaan special lighting (spot light) 
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b. Analisa :

Angin barat laut banyak mengandung butir air hujan sangat baik untuk 

penghawaan alami. Cross ventilation malalui bukaan-bukaan bangunan 

dapat menjaga kesegaran udara dalam ruangan. Untuk membantu 

penghawaan di dalam ruangan yang berukuran besar dibantu dengan 

menggunakan alat ceiling fans yang ditempatkan di langit-langit atau 

plafon. Sedangkan pada ruangan operasi komputer yang dituntut 

pendinginan yang cukup stabil digunakan air condition.

c. Hasil analisa 

Pemanfaatan angin barat laut untuk penghawaan alami melalui cross 

ventilation.

2. Penghawaan Buatan

Untuk mendapatkan tingkat kenyamanan konstan, maka bisa digunakan 

penghawaan buatan, seperti:

 Sistem sentral AC; digunakan pada ruang-ruang operasi komputer dan 

ruangan yang membutuhkan lainnya.

 Penggunaan ceiling fun untuk membantu penghawaan alami pada ruang-

ruang besar.

Penghawaan 

Air condition

Penghawaan artifisial 
dan mekanikal

Penghawaan alami

Ceiling fun

Bagan V.21. Analisa penghawaan bangunan
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5.6.3. Analisa Mekanikal Elektrikal

1. Analisa Penyediaan Listrik

Sumber listrik utama adalah berasal dari PLN yang didukung oleh genset. 

Apabila terjadi kerusakan pada pendistribusian listrik dari PLN, maka akan 

diganti dengan menggunakan sistem standby emergency power (SEB) dari 

genset. Instalasi listrik di dalam bangunan secara umum dibagi 2 jenis, yaitu:

 Instalasi untuk penerang

Instalasi yang mendistribusikan energi listrik untuk seluruh jaringan 

peralatan penerangan baik di dalam maupun di luar bangunan.

 Instalasi untuk power

Instalasi yang mendistribusikan listrik untuk alat-alat elektronik lainnya 

seperti lift, AC, pompa dan sebagainya.

PLN Meteran

Genset

Panel utama

Panel skunder

Panel skunder

Distribusi

Distribusi

Bagan V.22. Analisa penyediaan listrik

PLN
Genset

R.Panel Utama

R.Panel skunder

Distribusi listrik 
ke tiap ruang

Distribusi dari 
panel utama ke 
panel skunder

Shaft

Gb.V.54.  Jaringan listrik
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2. Analisa Sistem Audio 

Digunakan untuk memberikan hiburan dan suasana yang menyenangkan 

dengan fasilitas musik serta sebagai sarana informasi dan panggilan.

3. Analisa Sistem Komunikasi

 Jaringan Telekomunikasi

- Intern

Menggunakan telepon PABX (Private Automatic Branch Exchange), 

melayani komunikasi eksternal dan menghubungkan komunikasi dengan 

internet melalui operator.

- Ekstern

Komunikasi pegawai di dalam bangunan dengan pihak luar, 

menggunakan telepon dan fax.

5.6.4. Analisa Sistem Sanitasi dan Pengolahan Sampah

1. Analisa Penyediaan Air Bersih

Sumber air bersih berasal dari PDAM dan sumur yang ditampung pada bak 

penampungan dan didistribusikan melalui pipa-pipa saluran. Pendistribusian 

air bersih di dalam bangunan menggunakan sistem down feed distribution, air 

AM/FM
CD
Tape
Microphone

Program selector Amplifier

Monitor
Distribution 

switch
Speaker

Bagan V.23. Analisa sistem audio

PT. Telkom Terminal dan 
panel kontrol

Teleppon
Faks

Internet

Operator

SLJJ/SLI

Bagan V.24. Analisa jaringan telekomunikasi
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dari PDAM dan sumur disalurkan menuju tangki yang berada di atas (roof 

tank) melewati water treatment dengan menggunakan pompa, kemudian 

disalurkan menuju ruang-ruang yang memerlukan dengan memanfaatkan gaya 

gravitasi bumi. Penyalaan pompa air menggunakan saklar otomatis yang 

menyala apabila air pada roof tank mencapai batas minimal dan mati apabila 

air mencapai batas maksimal. 

2. Analisa Sistem Sanitasi 

Sistem sanitasi harus memiliki kemampuan tidak merusak lingkungan 

pada saat pengoperasian maupun pembuangan. Sistem Sanitasi di dalam 

bangunan mencakup pembuangan atau penyaluran air kotor dan air hujan.

Bagan V.25. Sistem down feed distribution

PDAM

Ground tank Pompa Top Reservoir Distribusi

Sumur

Fasilitas

Top reservoir

PDAM

Sumur

PompaGround 
tank

Arah arus 
distribusi 
air bersih

Distribusi 
air bersih

Sumber 
air bersih

Shaft

Meteran

Gb.V.55.  Pendistribusian air bersih
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 Air kotor

Air kotor merupakan air yang berasal dari area servis cafetaria atau 

pantry dan toilet. 

 Air hujan

Pembuangan air hujan melalui saluran-saluran terbuka maupun 

tertutup. Untuk saluran horisontal dilakukan dengan pengolahan 

kemiringan tanah dan daerah yang terkena jatuhan air hujan. Untuk 

membantu penyerapan ke dalam tanah selain menggunakan lapangan 

rumput di sekitar bangunan, jalan-jalan yang ada dibuat dengan 

menggunakan bahan grass block.

Dapur Penangkap lemak

Air kotor

Bak penampung

Sumur 
resapan

Toilet

Riool kota

Tinja Septictank

Bagan V.26.  Sistem sanitasi (air kotor)

Gb.V.56.  Sistem sanitasi (air kotor)

Air kotor dari toilet

Tinja

Air kotor dari dapur

Arah arus saluran

Toilet

Dapur

Shaft

Septictank

Sumur resapan

Bak penampung

Penangkap lemak

Riool kota
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3. Analisa Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah dilakukan dengan memisahkan sampah yang masih bisa 

didaur ulang dan sampah yang tidak bisa didaur ulang. Hal ini bertujuan untuk 

menghindari pembuangan sampah yang dapat merusak lingkungan dengan 

cara memisahkannya dan ditempatkan secara terpisah dari sampah-sampah 

lain yang memungkinkan bisa ditangani lebih lanjut sebelum dibuang.

Sistem pembuangan sampah dengan cara mengumpulkan sampah melalui 

shaft sampah yang dilengkapi lubang hawa, dilapisi bahan kedap suara dan 

pintu berpegas yang mampu menutup sendiri. Pembuangan sampah melalui 

shaft ini memanfaatkan gaya grafitasi menuju bak penampungan sampah 

sementara, yang kemudian diangkut menuju TPA (tempat pembuangan akhir).

Sampah yang bisa 
didaur ulang

Sampah yang tidak 
bisa didaur ulang

TPA

Bak penampung 
sampah daur ulang

Shaft sampah

Bak penampung 
sampah non daur 

ulang

Bagan V.28. Analisa pengelolaan sampah

Air hujan dari atap

Saluran vertikal Riool kota

Air hujan sekitar site

Bak kontrol Saluran horisontal

Bagan V.27. Sistem sanitasi (air hujan)

Gb.V.57.  Sistem sanitasi (air hujan)

Air hujan dari atap

Air hujan dari 
sekitar site

Arah arus saluran

Riool kota

Bak kontrol

Saluran vertikal

Saluran horisontal
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5.6.5. Analisa Pengamanan Kebakaran dan Petir

1. Analisa Pengamanan Kebakaran

Tujuannya adalah untuk mendapatkan sistem pengamanan terhadap bahaya 

kebakaran, faktor yang menentukan adalah:

 Fungsi bangunan.

 Luasan bangunan.

 Peralatan yang ada di dalam bangunan yang dapat memicu terjadinya 

kebakaran.

Sistem bangunan yang digunakan yaitu:

 Sistem Fire Alarm

Berfungsi untuk mengetahui dan memperingatkan terjadinya bahaya 

kebakaran. Jenis alarm ini menggunakan dua sistem, yaitu sistem otomatis 

yang menggunakan smoke and heat detector dan one push button system. 

Di setiap detector dan button dilengkapi sensor untuk mengetahui lokasi 

terjadinya kebakaran.

Di setiap lantai jaringan detector, button dan sensor dipusatkan pada 

sebuah junction box yang kemudian diteruskan ke kontrol panel. Kontrol 

panel ini akan memberikan isyarat dalam bentuk indikasi yang dapat 

dilihat (lampu) dan didengar (alarm) serta mengaktifkan sprinkler.

Gb.V.58.  Sistem pengelolaan sampah

Sampah yang 
bisa didaur ulang

Sampah yang tidak 
bisa didaur ulang

Arah arus 
distribusi sampah

Bak sampah 
yang bisa didaur 
ulang

Bak sampah yang 
tidak bisa didaur 
ulang

TPA
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 Sistem Sprinkler Gas

Garut Computer Centre merupakan pusat aktifitas perkomputeran, maka 

sebagian besar bangunan menggunakan sprinkler gas karbondioksida. 

Ruang-ruang yang menggunakan sprinkler gas diantaranya ruang kelas 

pendidikan komputer, perpustakaan, showroom dan ruang pameran, toko 

retail, shop store, ruang penyewaan, ruang rekreasi, gudang, semua ruang 

mesin. Volume karbondioksida yang dibutuhkan untuk kondisi berbahaya 

yaitu 40% dari volume ruang yang berada dalam kondisi berbahaya.

 Sistem Sprinkler Air

Berfungsi mencegah terjadinya kebakaran pada radius tertentu untuk 

melokalisir kebakaran. Sprinkler air berfungsi apabila dipicu oleh heat and 

smoke detector yang memberikan pesan ke junction box. Setiap sprinkler 

juga dilengkapi dengan sensor untuk mengetahui lokasi kebakaran. 

Sprinkler ini dipasang pada ruang selain ruang yang menggunakan sistem 

sprinkler gas, seperti pada foodcourt dan hall.

 Fire Estinguisher

Berupa tabung karbondioksida portable Untuk memadamkan api secara 

manual oleh manusia. Ditempatkan di tempat-tempat strategis yang mudah 

dan dikenali serta di tempat yang memiliki resiko kebakaran yang tinggi.

 Indoor Hydrant

Berupa gulugan selang dan hydrant sebagai sumber airnya, digunakan 

untuk memadamkan api yang cukup besar. Diletakan di tempat-tempat 

strategis yang mudah dan dikenali serta di tempat yang memiliki resiko 

kebakaran yang tinggi. Sumber air hydrant diambil dari ground tank untuk 

kebutuhan air sehari-hari.

 Outdoor Hydrant

Dihubungkan pada pipa PDAM untuk mendapatkan kepastian sumber air 

dan tekanan air yang memadai.

 Tangga Darurat

Lebar tangga direncanakan mampu digunakan untuk 3 orang yang berjalan 

bersampingan. 
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2. Analisa Pengamanan Bahaya Petir

Tujuannya adalah untuk mendapatkan sistem pengamanan terhadap bahaya 

petir, faktor yang menentukan adalah:

 Kemampuan untuk melindungi gedung dari sambaran petir.

 Tidak menyebabkan efek elektrifikasi atau flashover pada saat penangkal 

petir mengalirkan arus listrik ke grounding.

 Pemasangannya tidak mengganggu penampilan bangunan.

Tabel V.10.  Tabel alternatif pemilihan sistem pengamanan bahaya petir
Sistem Franklin Sistem Faradday

Prinsip kerja Bila terjadi petir akan terjadi 
ionisasi di awan. Loncatan ion-ion 
dapat ditahan oleh preventor 
sehingga tidak mengenai 
bangunan. Radius perlindungan 
sama dengan tinggi preventor. 

Tiang-tiang faraday yang berjarak 
kurang lebih 20 m (antar tiang) 
terletak di sekeliling bangunan 
untuk melindungi bangunan dari 
sambaran petir.

Keuntungan Harganya lebih murah 
dibandingkan sistem Faradday.

Sifat perlindungan lebih baik 
karena aliran listrik langsung 
dialirkan ke ground di tanah.

Kerugian Bila suatu saat ion-ion pada 
preventor tersebut habis atau 
berkurang, maka daya 
perlindungannya jadi menurun.

Lebih mahal dibandingkan sistem 
Franklin.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka sistem yang digunakan adalah 

sistem Faradday. Sistem Faradday berupa tiang setinggi 50 cm, dengan jarak 

antar tiang kurang lebih 20 m. Tiang-tiang ini dipasang di puncak bangunan 

atau atap, kemudian dihubungkan dengan kawat yang dimasukkan ke dalam 

pipa yang tidak memiliki kemampuan menghantarkan listrik (pipa paralon), 

dan kemudian dihubungkan dengan ground. Pada ujung ground diberi kolam 

air untuk memperbesar penghantaran listrik ke tanah. 

Gb.V.59. Prinsip kerja 
penangkal petir 
sistem Faradday
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VI. KONSEP 

PERENCANAAN DAN PERANCANGAN

6.1. KONSEP LOKASI DAN SITE

Lokasi site Garut Computer Centre adalah tanah kosong di Jalan Pramuka, 

Kelurahan Pakuwon.

Gb.VI.1.  Site Garut Computer Centre

Site Garut Computer Centre yang direncanakan mempunyai luas kurang 

lebih 9945 m². BC = 60% dengan pertimbangan untuk dapat memperoleh ruang 

terbuka setidaknya 40%1, maka luas terbangun adalah 60%x 9945 = 5967 m².

                                               
1 Pemerintah Kab. Garut, RUTRK Garut 2000-2010, h. III-35.

Site
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6.2. KONSEP PERUANGAN

6.2.1. Konsep Kelompok Kegiatan

1. Kegiatan Pendidikan.

2. Kegiatan Jasa dan Pelayanan Komputer. 

3. Kegiatan Informasi. 

4. Kegiatan Promosi dan Pemasaran.

5. Kegiatan Rekreasi. 

6. Kegiatan Penunjang.

7. Kegiatan Servis.

8. Kegiatan Pengelolaan Operasional.

6.2.2. Konsep Pola Kegiatan

Pola kegiatan secara umum yang terdapat di dalam Garut Computer Centre 

adalah:

6.2.3. Konsep Kebutuhan Ruang

Ruang yang dibutuhkan di dalam Garut Computer Centre adalah:

1. Kebutuhan Ruang Pendidikan

● Kantor ● Front office

● R. Belajar ● R. Tunggu 

● Gudang ● Food Court & Restauran

● Lavatory 

Datang Pulang

Parkir

Aktifitas

Masuk Keluar

Servis

Bagan VI.1. Konsep pola kegiatan secara umum
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2. Kebutuhan Ruang Jasa dan Pelayanan Komputer

● Kantor ● Front office

● R. Penyewaan ● Toko Retail

● Gudang ● Lavatory

● Food Court & Restauran

3. Kebutuhan Ruang Informasi

● Kantor ● Front office & R. Informasi

● Perpustakaan ● R. Display

● Gudang ● Lavatory

● Food Court & Restauran

4. Kebutuhan Ruang Promosi dan Pemasaran

a. Ruang Promosi

● Kantor ● Front office & R. Informasi

● R. Pameran ● Showroom

● R. Seminar ● Gudang

● Food Court & Restauran ● Lavatory

b. Ruang Pemasaran

● Toko Retail ● Shop Store

● Gudang ● R. Bongkar-pasang

● Food Court & Restauran ● Lavatory

5. Kebutuhan Ruang Rekreasi

● Kantor ● Front office & R. Informasi

● R. Rekreasi ● Gudang

● Food Court & Restauran ● Lavatory 

6. Kebutuhan Ruang Penunjang

● R. Istirahat ● Telepon Umum

● R. ATM ● Food Court & Restauran

● Musholla ● Lavatory

7. Kebutuhan Ruang Servis

● R. Janitor ● Tempat Sampah

● Gudang ● Lavatory
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8. Kebutuhan Ruang Pengelolaan Operasional

● R. General Manager ● R. Manager

● R. Kepala Bagian ● R. Karyawan

● R. Pertemuan ● R. Tamu

● R. Arsip ● R. Mekanikal & lektrikal

6.2.4. Konsep Besaran Ruang

Tabel VI.1.  Konsep besaran ruang
Jenis Ruang Jmlh Bsrn. Ruang

Fasilitas Pendidikan
Kantor 1 buah 72m²
Front Office 1 buah 13.5m²
R. Belajar 6 buah 288m²
R. Tunggu 3 buah 90m²
Gudang 1 buah 28.8m²
Lavatory 1 buah 18.25m²

Fasilitas Jasa & Pelayanan
Kantor + Pely. Provider Internet 1 buah 43.2m²
R.Penyewaan Internet + Front Office 1 buah 182.5m²
Gudang P.Internet 1 buah 16.9m²
R.Penyewaan komp. 2 buah 141.75m²
Gudang P.Komp. 2 buah 14.2m²
Toko Retail Toko retail tempat memperbaiki komputer 

merupakan toko retail untuk pemasaran.
Fasilitas Informasi

Kantor 1 buah 69m²
Front Office / R.Informasi 1 buah 13.5m²
Perpustakaan 1 buah 192.75m²
Gudang Perpus. 1 buah 19.3m²
R. Display / R.Pemutaran Slide 1 buah 180.7m²
Gudang R.Dsply. 1 buah 18.1m²

Fasilitas Promosi dan Pemasaran
R. Pameran / Stand Pamer / Showroom 70 buah 1560m²
R. Seminar Merupakan R.Display/R.Pemutaran slide 

yang yang difungsikan sebagai R.Seminar
Toko Retail 35 buah 840m²
Shop Store 10 buah 480m²
Gudang + R. Bongkar-pasang 35 Retail +10 Store 107.6m²

Fasilitas Rekreasi
Kantor 1 buah 14.4m²
Front Office 1 buah 13.5m²
R. Rekreasi 2 buah 338m²
Gudang 1 buah 33.8m²

Fasilitas Penunjang



Garut Computer Centre
BAB VI. Konsep Perencanaan dan Perancangan 

Tugas Akhir       VI  - 5

R. Istirahat / R. Tunggu 1 buah 50m²
Telp. Umum 8 buah 9m²
ATM Plaza 10 buah 24m²
Food Court + Restauran 1 buah 226.1m²
Musholla 1 buah 28.1m²

Servis
Lavatory 5 buah 234m²
Car Call 1 buah 8m²
R. Informasi 1 buah 12m²
R. Bongkar Muat 1 buah 268.8m²
R. Maintenance 1 buah 40m²
Lift 2 buah 12m²
Elevator 4 buah 36m²
Koridor 1 buah 1791m²

Pengelolaan Operasional
R. General Manager 1 buah 14.4m²
R. Manager 4 buah 57.6m²
R. Kabag 1 buah 72m²
R. Karyawan 1 buah 72m²
R. Tamu 1 buah 10.8m²
R. Rapat/Pertemuan 1 buah 39m²
R. Genset 1 buah 110m²
R. Bahan Bakar 1 buah 24m²
R. AHU 1 buah 6m²
R. Pompa 1 buah 24m²
R. Reservoir 1 buah 4m²
R. Ground Tank 1 buah 9m²
R. G.T.Springkler 1 buah 20m²
R. Sampah 1 buah 6m²
R. Shaft 4 buah 24m²
Janitor 4 buah 24m²
R. Panel 4 buah 24m²
R. Shaft IBS 4 buah 24m²
R. Komp. AC 1 buah 36m²
R. Komp. Listrik 1 buah 36m²
R. Komp. Pompa 1 buah 36m²
R. Komp. Kmnksi 1 buah 36m²
R. Komp. Sekuriti 1 buah 36m²
R. Komp. Fire & Light 1 buah 36m²
R. Komp. Utama 1 buah 36m²
R. UPS 1 buah 36m²

Jumlah 8481m²
Umum

Parkir Mobil 100 buah 2025m²
Parkir Motor 200 buah 600m²

Untuk mengurangi lahan yang tertutup bangunan, maka bangunan yang 

direncanakan dibuat menjadi 4-5 lantai.
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6.2.5. Konsep Pola Hubungan Ruang dan Organisasi Ruang

Pada matrik pola hubungan ruang digunakan notasi sebagai berikut:

Tabel VI.2.  Notasi matrik pola hubunga ruang

Tabel VI.3.  Notasi matrik pola hubunga ruang

Sedangkan untuk model gelembung digunakan notasi sebagai berikut:

Tabel VI.4.  Notasi model gelembung

Notasi Nilai Hubungan
Penting
Saling Mengisi
Tidak Penting
Tidak Diinginkan

Tabel VI.5.  Notasi model gelembung

Tanda Uraian Pertalian/Hubungan Kode
Pergerakan Langsung

Tak langsung
a.1
a.2

Jenis Hubungan Fisik
Audio Visual
Pendengaran (Auditive)
Pandangan (Visual)

b.1
b.2
b.3
b.4

Kelompok Hubungan Manusia dengan manusia
Peralatan dengan peralatan
Manusia dengan hewan & tumbuhan
Manusia dengan peralatan

c.1
c.2
c.3
c.4

Frekwensi Hubungan Tetap (continue)
Berulang (repeating)
Sekali-kali 
Jarang/langka

d.1
d.2
d.3
d.4

Volume Kegiatan Tinggi/padat
Menengah/sedang
Rendah

e.1
e.2
e.3

Waktu Kegiatan Tetap (permanen)
Semetara (temporary)

f.1
f.2

Nilai Derajat Jauh-Dekat
A.
B.
C.
D.
E.

Harus Dekat
Dekat
Kurang Dekat
Tak Perlu Dekat
Harus Jauh

Kode Alasan
1.
2.
3.
4.
5.

Kebutuhan Privasi
Jumlah Pengunjung
Hirarki Kegiatan
Noise
Lain-lain
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1. Mikro

a. Fasilitas Pendidikan

Hub. Ruang Organisasi Ruang

b. Fasilitas Jasa Pelayanan

Hub. Ruang Organisasi Ruang

c. Fasilitas Informasi

Hub. Ruang Organisasi Ruang

Bagan VI.2. Pola hubungan & organisasi ruang fasilitas pendidikan

Bagan VI.3. Pola hubungan & organisasi ruang fasilitas jasa pelayanan

Bagan VI.4. Pola hubungan & organisasi ruang fasilitas informasi
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d. Fasilitas Promosi dan Perdagangan

 Fasilitas Promosi

 Hub. Ruang Organisasi Ruang

 Fasilitas Perdagangan

Hub. Ruang Organisasi Ruang

e. Fasilitas Rekreasi

Hub. Ruang Organisasi Ruang

Bagan VI.5. Pola hubungan & organisasi ruang fasilitas promosi

Bagan VI.6. Pola hubungan & organisasi ruang fasilitas perdagangan

Bagan VI.7. Pola hubungan & organisasi ruang fasilitas rekreasi



Garut Computer Centre
BAB VI. Konsep Perencanaan dan Perancangan 

Tugas Akhir       VI  - 9

f. Fasilitas Penunjang

Hub. Ruang Organisasi Ruang

g. Fasilitas Servis

Hub. Ruang Organisasi Ruang

h. Fasilitas Pengelolaan Operasional

Hub. Ruang

Bagan VI.8. Pola hubungan & organisasi ruang fasilitas penunjang

Bagan VI.9. Pola hubungan & organisasi ruang fasilitas servis
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Organisasi Ruang Pengelolaan Organisasi Ruang Operasional

Bagan VI.10. Pola hubungan & organisasi ruang pengelola & operasional
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2. Makro

Hub. Ruang Organisasi Ruang Makro

6.2.6. Konsep Persyaratan Ruang

1. Menggunakan pencahayaan sinar matahari pada siang hari dan pencahayaan 

buatan untuk ruang-ruang tertentu, pada malam hari dan pada saat kondisi 

cuaca yang buruk.

2. Untuk keseluruhan ruangan yang ada digunakan sistem penghawaan alami, 

kecuali pada ruang yang mewadahi operasi komputer khusus.

3. Respon terhadap akustik dilakukan melalui:

a. Akustik alami dengan penggunaan vegetasi sebagai barier untuk noise.

Bagan VI.11. Pola hubungan & organisasi ruang makro

Vegetasi di sekitar 
bangunan dijadikan 
barrier untuk noise.

Noise dari jalan di sekitar 
site yang bersumber dari 
kendaraan bermotor.

Gb.VI.2.  Respon akustik alami
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b. Akustik buatan dengan memanfaatkan plesteran batu bata dan kayu untuk 

dinding, keramik atau karpet untuk lantai, dan sebagainya. 

4. Tuntutan ruang dengan fleksibilitas tinggi diatasi dengan menciptakan 

perbedaan makna ruang yang dibentuk oleh perbedaan ketinggian lantai, 

perbedaan warna, tekstur dan sebagainya. Selain itu, fleksibilitas ruang juga 

diciptakan melalui penggunaan pembatas ruang non-permanen.

6.2.7. Konsep Sirkulasi di dalam Bangunan

1. Sistem sirkulasi secara umum yang digunakan di dalam bangunan adalah 

sebagai berikut:

a. Sirkulasi horisontal

b. Sirkulasi vertikal

2. Sistem Sirkulasi Ruang Pamer

Pola sirkulasi yang digunakan adalah pola sirkulasi gabungan antara pintu 

masuk dan pintu keluar ruang pamer.

Tangga, ramp, 
escalator & lift 

FasilitasHall 

FasilitasHall 

FasilitasHall 

Main Hall

Bagan VI.13.  Konsep sirkulasi vertikal

Selasar/Koridor

Fasilitas

Main 

hall

Fasilitas Fasilitas

FasilitasFasilitas

Bagan VI.12.  Konsep sirkulasi horisontal
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6.3. KONSEP TAPAK

6.3.1. Konsep ME dan SE

Perletakan ME dan SE yang dianggap paling ideal adalah sebagai berikut :

6.3.2. Konsep Pola Sirkulasi

Pola sirkulasi di dalam site adalah dengan membuat kantung parkir. 

Gb.VI.5.  Konsep Pola sirkulasi di dalam site

ME

SE

Membuat 
Kantung Parkir

SE

Khusus kegiatan 
servis

Pengelola dan 
pengunjung

ME

SE

SE

Pengelola dan 
pengunjung

Jarak antara ME/SE dengan 
tiap perempatan minimal 30m

Gb.VI.4.  Konsep ME & SE

Pintu masuk & pintu keluar

Gb.VI.3.  Gabungan antara pintu masuk dengan pintu keluar
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Sistem parkir menyudut 45º dan 90º dipilih sebagai sistem parkir yang 

digunakan pada bangunan yang direncanakan.

6.3.3. Konsep Penempatan Bangunan

6.3.4. Konsep Penataan Lansekap di Sekitar Bangunan

Gb.VI.7.  Konsep penempatan bangunan

Pertimbangan arah 
gerak matahari

Penempatan bangunan 
yang mengoptimalkan 
sudut pandang pengunjung 
dan pemanfaatan sinar 
matahari 

ME

SE

SE

Sudut pandang 
dari ME

Sudut pandang 
dari jalan utama

U 

TB

S

10
20

100

110

190
200

280

290

30

46314

10

20

30

40

50

60

70

22.12
22.11

4.11

20.10

6.10

23.9

11.9

28.8

13.8

24.7

22.6

22.12

21.8

9.2

23.2

8.3

21.3

3.4

16.4

1.5

21.5
22.6

1
2.

32

13
.3

2

14
.3

2

15
.3

2

16
.3

2

17
. 3

2

11
.3

2

1
0.

32

09
.3

2

0
8.

32 0
7.

32

299 61

47

26

Gb.VI.6.  Konsep sistem parkir menyudut 45º dan 90º

ME

SE

Vegetasi untuk 
menyaring udara kering 

yang berpolutan

Kolam untuk menjaga 
kelembaban dan melunakan 

pantulan sinar matahari 
kedalam bangunan

Vegetasi untuk peneduh 
area parkir

Vegetasi untuk 
mengurangi pemanasan 

matahari sore

Vegetasi untuk 
menyaring udara kering

Gb.VI.8.  Konsep penataan lansekap
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Keterangan:

Pohon Palem

6.4. KONSEP ORIENTASI DAN BENTUK BANGUNAN

6.4.1. Konsep Orientasi Bangunan 

6.4.2. Konsep Bentuk Bangunan

Pertimbangan terhadap efisiensi site, kemudahan dan kelancaran sirkulasi 

di dalam bangunan menjadi faktor penentu pemilihan massa tuggal dengan 

komposisi persegi panjang dengan bentuk S dianggap bentuk yang paling ideal 

untuk bangunan yang direncanakan. 

Shade trees (vegetasi untuk penciptaan bayangan), seperti pohon perdu.

Winbreak trees (vegetasi untuk memecah angin), pohon besar seperti beringin.

Parking Trees (vegetasi untuk area parkir) seperti pohon perdu.

Orientasi bangunan 
diarahkan menghadap 
timur-barat sebagai upaya 
terhadap antisipasi sinar 
matahari

Orientasi bangunan diarahkan 
tidak tegak lurus terhadap arah 
datangnya angin, sehingga bisa 
menghasiilkan angin yang 
nyaman sebagai sumber 
penghawaan alami.

Bukaan pada sisi selatan-utara-
timur lebih besar dari sisi barat 
untuk memaksimalkan 
penyerapan sinar matahari 
sebagai sumber pencahayaan 
alami dan menghindari 
pemanasan kedalam bangunan 
pada saat sore hari.

Orientasi bangunan ke arah jalan 
utama dan ME agar bangunan 
secara visual dapat terekspos secara 
maksimal.

Matahari 
pagi

Matahari 
sore

Gb.VI.9.  Konsep orientasi bangunan



Garut Computer Centre
BAB VI. Konsep Perencanaan dan Perancangan 

Tugas Akhir       VI  -16

2. Konsep Bentuk Bangunan

a. Building Footprint

Untuk meminimalkan kaki bangunan (smaller footprint) yang menginjak 

tapak, bangunan dikembangkan secara vertikal. 

b. Karakteristik Bangunan

Bangunan secara keseluruhan mempunyai karakteristik; dinamis, tegas dan 

jelas, terbuka, rasional, sistematis, komplek tetapi kompak dan mampu 

menarik minat pengunjung.

Gb.VI.10.  Konsep bentuk massa bangunan

Bagian yang menghadap ke 
utara-selatan memperoleh 
cahaya yang lunak.

Komposisi untuk 
mengarahkan 
gerakan udara

Luas sisi sebelah timur 
yang lebih kecil dari luas 
sisi utara-selatan sebagai 
respon terhadap adanya 
pencahayaan langsung 
sinar matahari pada 
waktu  sore hari.

Massa tunggal dengan 
bentuk massa S

Area entrance

Area entrance, 
sekaligus sebagai hall

Perbedaan ketinggian 
antara bagian massa 
bangunan (Sky line) 
untuk mengarahkan 
pergerakan angin untuk 
penghawaan alami

Perbedaan ketinggian 
antara bagian massa 
bangunan (Sky line) 
untuk memasukkan sinar 
matahari ke dalam 
bangunan

Gb.VI.11.  Konsep bentuk massa bangunan
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c. Ploting Organisasi Ruang ke Bentuk Bangunan

Gb.VI.12.  Konsep karakteristik bangunan

Perpaduan garis lurus dan 
kurva/lengkung 
memberikan kesan dinamis 
pada bangunan, sehingga 
ekspresi bangunan yang 
mewadahi teknologi 
komputer dapat dihadirkan.

Massa utama digunakan sebagai ruang 
untuk kegiatan pameran dan pemasaran, 
lantai paling atas digunakan untuk ruang 
pengelola dan operasional.  Lantai pertama 
digunakan sebagai main entrance
bangunan (main hall)

Bagian massa sebelah utara digunakan 
sebagai ruang kegiatan penunjang, ruang 
pelayanan internet dan rekreasi  
komputer. 

Massa bangunan yang dekat dengan side 
entrance sebelah selatan site digunakan sebagai 
ruang untuk kegiatan pendidikan, perpustakaan, 
ruang seminar atau display serta kegiatan 
pelayanan jasa komputer (ruang sewa)

Side entrance selatan

Side entrance utara

Main entrance

Gb.VI.13.  Ploting ruang ke bentuk bangunan
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Gb.VI.15.  Keterbukaan pada penampilan eksterior bangunan

Bukaan-bukaan (jendela) serta 
bidang solid yang transparan

6.4.3. Konsep Penampilan Bangunan

1. Konsep Penampilan Eksterior Bangunan

a. Dinamis

Diwujudkan dalam permainan irama bentuk, melalui perpaduan garis lurus 

dan kurva atau lengkung, perubahan ketinggian antar bagian massa 

bangunan (skyline) dan komposisi bentuk yang tidak konvensional.

b. Terbuka

Dengan memberikan bukaan-bukaan serta bidang solid yang transparan 

sehingga mampu menghadirkan kesan terbuka dan menjaga kontinuitas 

antara kondisi lingkungan sekitar dengan aktifitas di dalam bangunan.

Bentuk asimetris terkesan 
lebih atraktif dan dinamis.

Gb.VI.14.  Konsep penampilan      
eksterior bangunan
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c. Warna Bangunan

Dominasi warna bangunan menggunakan warna abu-abu atau coklat muda 

(krem), selain mengurangi panas juga untuk menghindari silau. 

d. Citra Lokal

Elemen bangunan lokal yang direncanakan dipakai untuk Garut 

Computer Centre adalah konsep desain bangunan panggung, hal ini 

berdasarkan pertimbangan bahwa perbedaan yang paling signifikan antara 

bangunan lokal di Kota Garut dengan daerah lain, khususnya bangunan 

Jawa adalah adanya penggunaan bentuk bangunan panggung.

Gb.VI.16.  Konsep pemilihan warna bangunan

Gb.VI.17.  Citra lokal pada bangunan
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2. Konsep Penampilan Interior Bangunan

a. Dinamis

Permainan elevasi lantai dan ketinggian plafon untuk mendapatkan skala 

yang berbeda antara ruang agar tercipta perbedaan kesan atau rasa akan 

ruang. 

b. Terbuka

Diterapkan dengan penggunaan bahan yang transparan (kaca atau 

polycarbonate), pembatas ruang yang tidak permanen dan pengeksposan 

struktur di dalam bangunan sehingga memberikan kesan lapang dan 

terbuka.

Gb.VI.19.  Permainan ketinggian plafon

Gb.VI.18.  Permainan elevasi lantai

Gb.VI.20.  Kesan terbuka pada sebuah ruang

Ruang pamer tidak dibatasi 
oleh pembatas permanen 
sehingga kesan terbuka dapat 
dihadirkan dan kontinuitas 
antar ruang tetap terjaga
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3. Bahan Bangunan

a. Lantai

Lantai di dalam bangunan menggunakan bahan keramik, sedangkan Grass 

block yang digunakan untuk area parkir dan jalan di sekitar site.

b. Dinding

Dinding bagian luar menggunakan bahan batu bata merah yang diberi 

lapisan penutup marmer, sedangkan lapisan dinding bagian dalam 

menggunakan penyelesaian (finishing) cat dinding kasar, dengan pemilihan 

warna abu-abu atau krem.

c. Plafon

Jenis plafon yang digunakan adalah jenis plafon metal (alumunium).

d. Atap

Atap bangunan menggunakan bahan alumunium, sedangkan untuk bukaan 

atap menggunakan bahan polycarbonate. 

e. Kaca 

Menggunakan kaca berlapis penyerap atau pantulan panas hijau (seperti 

kaca V-kool yang biasa digunakan untuk kaca mobil).

6.5. KONSEP SISTEM STRUKTUR 

6.5.1. Sub Struktur

Pondasi yang digunakan sebagai sub struktur untuk bangunan yang 

direncanakan adalah pondasi footplat.

Gb.VI.21.  Penggunaan pondasi foot plat
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6.5.2. Super Struktur

Sistem struktur yang digunakan sebagai super struktur pada Garut 

Computer Centre adalah struktur rangka dengan kolom dan balok sebagai pemikul 

beban. 

6.5.3. Upper Struktur

Sistem struktur untuk upper struktur menggunakan kombinasi struktur 

rangka baja, struktur kabel, space frame dan struktur beton bertulang.

Struktur ruang 
(space frame)

Permukaan atap
Gb.VI.24.  Struktur kabel atap

Kabel

Permukaan atap

Gb.VI.22.  Struktur rangka

Kolom

Balok Anak

Balok Induk

Gb.VI.23.  Struktur atap rangka baja

Rangka baja

Permukaan atap
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6.6. KONSEP SISTEM UTILITAS

6.6.1. Konsep Pencahayaan

Penggunaan cahaya matahari sebagai sumber penerangan utama pada siang 

hari dan penggunaan cahaya buatan pada saat malam atau kondisi cuaca buruk 

serta untuk penerangan khusus (special lighting). 

 Pencahayaan buatan di dalam ruang-ruang Garut Computer Centre 

menggunakan perpaduan antara fluorescence, lampu pijar dan special lighting 

yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing fungsi ruang.

Special lighting (spot 
light) yang digunakan 
pada ruang pamer

Sinar matahari

Pencahayaan alami, 
menggunakan cahaya 

matahari

Pencahayaan artifisial

Penerangan lampu dengan dimmer control, hanya 
menyala pada saat tingkat terang ruangan rendah.

Bagan VI.14.  Konsep pencahayaan bangunan

Penggunaan 
flourescence
(neon) pada 
koridor.

Gb.VI.26.  Penggunaan flourescence 

Penggunaan 
lampu pijar 

pada lift

Gb.VI.27.  Penggunaan lampu pijar
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6.6.2. Konsep Penghawaan

Pemanfaatan angin barat laut untuk penghawaan alami melalui cross 

ventilation yang dibantu oleh alat ceiling fans, sedangkan pada ruangan operasi 

komputer digunakan air condition (AC).

6.6.3. Konsep Mekanikal Elektrikal

1. Konsep Penyediaan Listrik

Jaringan listrik bersumber dari PLN dan cadangan sumber listrik yang berasal 

dari genset.

Penghawaan 

Air condition

Penghawaan artifisial 
dan mekanikal

Penghawaan alami

Ceiling fun

Bagan VI.15.  Konsep penghawaan di dalam bangunan

PLN Meteran

Genset

Panel utama

Panel skunder

Panel skunder

Distribusi

Distribusi

Bagan VI.16.  Konsep penyediaan listrik

Genset

R.Panel Utama

R.Panel skunder

Distribusi listrik 
ke tiap ruang

Distribusi dari 
panel utama ke 
panel skunder

Shaft
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2. Konsep Sistem Audio 

Sistem audio yang digunakan adalah :

3. Konsep Sistem Komunikasi

Sistem komunikasi yang digunakan adalah :

- Intern

Menggunakan telepon PABX (Private Automatic Branch Exchange).

- Ekstern

Menggunakan telepon dan fax.

6.6.4. Konsep Sistem Sanitasi dan Pengolahan Sampah

1. Konsep Penyediaan Air Bersih

AM/FM
CD
Tape
Microphone

Program selector Amplifier

Monitor
Distribution 

switch
Speaker

Bagan VI.17.  Konsep sistem audio

PT. Telkom Terminal dan 
panel kontrol

Teleppon
Faks

Internet

Operator

SLJJ/SLI

Bagan VI.18.  Konsep jaringan telekomunikasi
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Sumber air bersih berasal dari PDAM dan sumur, pendistribusiannya 

menggunakan sistem down feed distribution.

2. Konsep Sistem Sanitasi 

Sistem sanitasi yang digunakan adalah :

a. Air kotor

Bagan VI.19.  Konsep penyediaan air bersih

PDAM

Ground tank Pompa Top Reservoir Distribusi

Sumur

Fasilitas

Dapur Penangkap lemak

Air kotor

Bak penampung

Sumur 
resapan

Toilet

Riool kota

Tinja Septictank

Bagan VI.20.  Konsep sistem sanitasi (air kotor)

Air kotor dari toilet

Tinja

Air kotor dari dapur

Arah arus saluran

Toilet

Dapur

Shaft

Septictank

Sumur resapan

Bak penampung

Penangkap lemak

Riool kota

Top reservoir

PDAM

Sumur PompaGround 
tank

Shaft

Meteran

Gb.VI.30.  Pendistribusian air bersih

Arah arus 
distribusi 
air bersih

Distribusi 
air bersih

Sumber 
air bersih
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b. Air hujan

3. Konsep Pengelolaan Sampah

Sistem pengelolaan sampah yang digunakan adalah :

Sampah yang bisa 
didaur ulang

Sampah yang tidak 
bisa didaur ulang

TPA

Bak penampung 
sampah daur ulang

Shaft sampah

Bak penampung 
sampah non daur 

ulang

Bagan VI.22.  Konsep pengelolaan sampah

Air hujan dari atap

Saluran vertikal Riool kota

Air hujan sekitar site

Bak kontrol Saluran horisontal

Bagan VI.21.  Konsep sistem sanitasi (air hujan)

Gb.VI.32.  Konsep sistem sanitasi (air hujan)

Air hujan dari atap

Air hujan dari 
sekitar site

Arah arus saluran

Riool kota

Bak kontrol

Saluran vertikal

Saluran horisontal
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6.6.5. Konsep Pengamanan Kebakaran dan Petir

1. Konsep Pengamanan Kebakaran

Sistem pengamanan kebakaran bangunan yang digunakan yaitu:

 Sistem Fire Alarm

 Sistem Sprinkler Gas

 Sistem Sprinkler Air

 Fire Estinguisher

 Indoor Hydrant

 Outdoor Hydrant

 Tangga Darurat

2. Konsep Pengamanan Bahaya Petir

Sistem pengamanan bahaya petir pada bangunan yang digunakan adalah sistem 

Faradday. 

Gb.VI.33.  Sistem pengelolaan sampah

Sampah yang 
bisa didaur ulang

Sampah yang tidak 
bisa didaur ulang

Arah arus 
distribusi sampah

Bak sampah 
yang bisa didaur 
ulang

Bak sampah yang 
tidak bisa didaur 
ulang

TPA
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