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PENDABULUAN
 

1.1 Latar Belakang 

Apresiasi masyarakat yang baik terhadap perkembangan teknologi sellular, 

meningkatkan tingkat konsumtifitas masyarakat terhadap ponsel dan operator sellular. 

Hal ini memicu munculnya vendor-vendor ponsel dan operator sellular barn 

untuk memasarkan produknya. Produk-produk tersebut semakin meningkat 

kualitasnya baik dati segi desain bentuk ponsel maupun teknologinya. 

Perkembangan diatas berdampak sangat signifikan pada pasar ponsel seperti : 

•	 Meningkatnya jumlah dan ragam ponsel dan operator sellular 
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•	 Harga ponsel dan simcard operator sellular yang semakin terjangkau 

•	 Semakin luasnya jaringan uperator sellular 

•	 Fiturel menu ponsel dan simcard yang selalu berkembang dan menarik. 

•	 Software ponse! yang kompatibel dengan computer 

•	 Munculnya strata konsumen sebagai acuan vendor untuk memasarkan 

produknya dan selera konsumen yang bermacam-macam yaitu : 
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Selera konsumen 

High End
 
Kelas atas
 

Distributior resmi/
 
Graha ponsel
 

Kebutuhan ruang 
lebih kompleks 

Strata ekonomi
 
Konsumen
 

MidleEnd
 
Kelas menengah
 

Low End
 
Kelas Bawah
 

Kebutuhan ruang 
sesuai modul 

Mengikuti perkembangan teknologi sellular serta dampak-dampak yang ditiinbulkan, 

maka diperlukannya suatu pusat sellular yang dapat mengakomodasikan kebutuhan 

diatas. Sehingga distribusi dan perkembangan produk-produk sellular selal'll dapa~ 

diikuti oleh masyarakat. 
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1.2 Pengertian Obyek 

Perancangan yang akan dilakukan menitik beratkan pada bidang Elektronik 

Khususnya semua aspek yang berhubungan dengan teknologi sellular dan ponsel. 

Selain itu dilengkapi pula dengan retail-retail computer dan elektronik serta fungsi 

pendukung, sehingga terciptalah one stop service building. Sehingga fungsi-fungsi 

tersebut dibedakan menjadi 2 yaitu fungsi Mayor dan Minor. 

Jogja Cellular
 
Center
 

I One Stop Service 

Pusat penjualan ponsel 
dan operator selullar 
dan segala aspek 
pendukungnya Sarana rekreasi : 

• Restoran 
• Pujasera 
• GameZone 

Pusat pelatihan teknisi 
ponsel 
• Hardware 
• Software 

Elektronik Store: 
• Penjualan fixed 

phone/ telpon rumah 
• Penjualan computer 

hardware dan 
software 

Sarana pendukung : 

• Bank 
• Anjungan ATM 
• Mini Market 
• Warnet 
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Fungsi Mayor Fungsi Minor I 
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1.3 Permasalahan 

1.31 Lingkup Permasalahan 

Mengikuti perkembangan teknologi sellular di Yogyakarta diperlukan pusat 

ponsel yang representative sehingga dapat mewadahi kegiatan perdagangan teknologi 

sellular. 

1.3.2 Permasalahan khusus 

Bagaimana menciptakan bangunan yang bercitra High Tech yang mampu 

memunculkan karakter bangunan yang sesuai dengan fungsinya sebagai Cellular 

Center. 
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