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 Sekolah Tinggi Teknik Informatika merupakan suatu lembaga pendidikan yang 
memiliki satu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang berhubungan dengan 
komputer dan komputasi. Perkembangan bidang ilmu ini dipengaruhi oleh beberapa 
factor salah satunya adalah perkembangan teknologi informatika / komputer. Sekolah 
Tinggi Teknik Informatika bukan hanya sekedar suatu lembaga yang memberikan 
pengetahuan teknologi dan seni saja, tetapi juga diharapkan mampu memberikan 
perbaikan pengetahuan dan pemahaman perkembangan teknologi terkait dengan wawasan 
yang dimiliki masyarakat. Memadukan kegiatan pembelajaran, edukatif dan kreatif 
merupakan suatu kegiatan positif untuk mendukung perkembangan pengetahuan 
teknologi dan seni yang semakin berkembang saat ini. Pengetahuan sangatlah dibutuhkan 
bagi masyarakat sekarang ini, dengan tingkat mobilitas yang luar biasa untuk memahami 
dan menciptakan serta mengembangkan suatu rancangan serta membutuhkan tenaga dan 
kreatifitas yang ekstra tinggi. Sebab teknologi informatika menuntut masyarakat untuk 
mengetahui dan mempelajari perkembangan yang terjadi setiap waktu. Dalam era 
globalisasi ini perkembangan teknologi harus didukung oleh Sumber Daya Manusia 
(SDM) yang memadai.  
 Blitar sebuah kota di Jawa Timur dengan kepemilikan sarana dan prasarana 
fasilitas pendidikan yang cukup baik namun untuk Sekolah Tinggi, Kota Blitar masih 
berada pada tingkatan yang tak sebanding dengan Kota besar-besar di Indonesia. Oleh 
sebab itulah mayoritas masyarakat kota ini memiih hijrah dari Kota tersebut. Tengah. 
Dengan semakin meningkatnya perkembangan tekonologi yang diirngi antusias 
masyarakat tentang bidang teknologi Informatika, maka tuntutan untuk penyediaan 
fasilitas pendidikan Sekolah yang representatif dan modern sangatlah diperlukan di Kota 
Bitar. Penyediaan sebuah sarana olahraga berupa bangunan Sekolah Tinggi Teknik 
Informatika  di Kota Bliar sangatlah tepat untuk menjawab tuntutan tersebut. 
 Dalam perencanaan sebuah bangunan Sekolah Tinggi, harus benar-benar 
direncanakan secara matang, dan disesuaikan dengan tuntutan masyarakat modern 
sekarang ini. Perencanaan sebuah bangunan Sekolah Tinggi yang memadukan 
pembelajaran, edukatif dan kreatif serta memiliki fasilitas yang lengkap dan modern, 
dalam sebuah lingkup kesatuan yang saling mendukung satu sama lain sehingga 
terciptakan perpaduan yang cukup baik serta mampu memberikan kenyaman beraktivitas 
bagi pengguna. Perencanaan sebuah struktur bangunan Sekolah Tingi Teknik Informatika 
yang atraktiv yang mendukung tampilan bangunan modern serta mampu memberikan 
kesan yang hi-tech sebagai cerminan kehidupan modern yang berkembang di kalangan 
masyarakat sekarang ini. 
 Perencanaan dan pembangunan sebuah bangunan Sekolah Tinggi yang 
memadukan antara pembelajaran, edukatif dan kreatif dengan penyediaan fasilitas yang 
lengkap dan modern diharapkan mampu menjawab tuntutan kemajuan perkembangan 
SDM modern Kota Blita dan Jawa Timur sekarang ini pada khususnya, serta tidak 
menuntup kemungkinan untuk Nasional maupun Internasional. 
 


