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BAB V  

KAJIAN TEORI 

 

5.1 Kajian Teori Penekanan / Tema Desain Arsitektur High Tech 

Tema desain yang diterapkan pada proyek “Galeri Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi di kota Semarang” ini adalah arsitektur 

high tech. Latar belakang pemilihan penekanan/ tema desain 

tersebut didasari oleh kerangka pemikiran eperti bagan 5.1 berikut : 

 

Bagan 5. 1 Skema latar belakang pemilihan tema desain 
Sumber : analisis pribadi, 2017 

Sebuah desain bangunan harus dapat menunjukkan sebuah ekspresi 

dari segi arsitektur. Ekspresi inilah yang akan ditunjukakan agar dapat 

memperlihatkan fungsi dari bangunan saat seseorang meleihat 

bangunan tersebut. Menurut Colin Davies (1998) High Tech adalah 

suatu karya arsitektur yang mencoba mengikuti perkembangan dari 

teknologi sehingga bangunan arsitektur bisa sejalan dan berhubungan 

erat dengan kemajuan teknologi. Diharapkan dengan penerapan tema 

architecture high tech tersebut dapat menginterpretasikan fungsi 
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bangunan sebagai tempat pembelajaran tentang ilmu pengetahuan 

dan teknologi. 

5.1.1 Interpretasi dan Elaborasi Penekanan Desain Arsitektur High 

Tech 

· Pengertian Architecture High Tech 

High tech merupakan sebuah pemikiran modern pada abad 

ke-20 yang bertujuan mempopulerkan penggunaan material 

industri. Akan tetapi pada tahun 1970-an saat pertama kali 

muncul istilah high tech sudah digunakan, pada saat ituterjadi 

pengeneralisasian periode perkembangan teknologi yang 

disepakati bahwa perkembangan teknologi pada tahun 1970 

dikategorikan sebagai high tech, sehingga sistem teknologi pada 

era 1960 dikategorikan non high tech, dan pernyataan paling 

baru pada tahun 2006 bahwa semua penemuan teknologi dari 

tahun 2000 khingga kedepan dapat dianggap sebagai high tech.  

Dapat disimpulkan bahwa architecture high tech adalah suatu 

gaya bangunan yang menggambarkan semangat modern dan 

teknologi yang ditampilkan dalam bentuk kejujuran struktur, 

permainan warna, penggunaan teknologi terbaru dalam struktur 

bangunan, serta mempunyai beberapa keunikan, sehingga ciri-

ciri high tech tidak sama dengan ciri-ciri bangunan lainnya. High 

tech itu sendiri memiliki ciri-cirinya memang sama namun dalam 

penerapannya kedalam desain bangunan lebih tampak 
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dipengaruhi oleh arsiteknya serta respon terhadap lingkungan 

sekitar. 

Dalam tulisannya mengenai architecture high tech the Battle 

of Hig Tech dan Great Building with Great Faults Charles jenks 

menuliskan hal-hal yang paling mendasar dari sebuah bangunan 

dengan gaya high tech, yaitu : 

· Inside-out, struktur dari sebuah bangunan selalu lebih di 

ekspos pada bagian eksterior, baik dari ornamen atau 

sclupture. 

· Celebration of process, dengan penekanan pada 

pemahaman konstruksinya, sehingga muncul suatu 

pemahaman dari seorang awam ataupun seorang ilmuan. 

· Transparan, pelapisan dan pergerakan, Ketiga kualitas 

keindahan ini hampir ditonjolkan secara jelas, seperti 

penggunaan kaca, pelapisan pipa saluran utilitas dam 

penekanan eskalator atau lift sebagai unsur yang bergerak. 

· Pewarnaan cerah dan merata, penggunaan warna yang 

cerah menunjukkan kedinamisan estetika. 

· A light weight filigree of tensile members, penggunaan 

struktur baja pada kolom dan juga kabel-kabel sebagai 

penopang beban yang lebih ekspresif dalam pemikiran 

menenai penyaluran gaya-gaya pada struktur. 
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· Optimistic confidence in a scientific cultural, Bangunan 

yang dapat mewaikili kebudayaan/ peradaban masa 

depan. 

Berdasarkan Colin Davies, dalam bukunya yang berjudul High 

tech architecture (1988:6- 13), karakter dari architecture high 

tech antara lain : 

a. Material 

· Pengaplikasian material pada bangunan berupa : metal 

(baja, besi, alumunium) dan kaca. Hal ini bertujuan untuk 

menunjukan kejujuran dalam ekspresi bangunan. 

· Penggunaan warna abu-abu yang berasal dari bahan 

metal, sedangkan warna lain hanya digunakan sebagai 

sebuah aksen. 

· Memanfaatkan perkembangan dari bahan material, seperti 

material pabrikasi, sehingga membuat pelaksanaannya 

lebih cepat. 

b. Tinjauan ruang dan fleksibilitas 

· Ruang yang ada pada gaya architecure high tech 

merupakan sebuah ruang zona servis (internal maupun 

ekseternal) bukanlah suatu ruang yang tertutup, sehingga 

zona servis tersebut dapat diperluas dengan menyediakan 

berbagai macam fasilitas. Karena keseluruhan desain pada 

gaya ini menuju satu ide yaitu fleksibilitas. 
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· Sebuah bangunan dengan gaya architecture high tech 

menerapkan fleksibilitas dalam tingkat yang lebih tinggi 

atau dominan, yaitu dengan dinding-dinding pelingkup, 

struktur atap dan struktur rangka yang dibuat fleksibel. 

c. Struktur dan utilitas 

· Hal utama dalam gaya architecture high tech adalah 

pengeksposan struktur bangunan dan jaringan utilitas. 

Namun pada beberapa kasus tidak semua gaya 

architecture high tech selalu mengekspose struktur dan 

utilitas, beberapa kasus ada yang meletakkan jaringan pipa 

utilitas pada fasad bangunan seperti yang dilakukan oleh 

Richard Rogers. Berbeda lagi dengan Norman Foster yang 

meletakkan jaringan pipa utilitas tersebut didalam dinding. 

Tetapi dari kedua contoh tersebut tetap mengekspresikan 

struktur utama, yaitu baja. Kecenderungan dari architecture 

high tech adalah mendramatisir fungsi teknis dari elemen 

bangunan yanfg ada. 

· Sebuah bangunan high tech sering samakan dengan 

bangunan yang “pintar”, sehingga seluruh kegiatan didalam 

bangunan merupakan sebuah integrasi dari beberapa sub 

sistem. Menyangkut pada hal pengontrolan jaringan utilitas 

dan perawatan struktur bangunan. 
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d. Tipologi arsitektur high tech 

· Tipologi dari architecture high tech pada umumnya adalah 

sebuah pabrik. Padahal pada kenyataaannya desain 

sebuah pabrik lah yang dipengaruhi oleh architecture high 

tech, hal ini menyebabkan persepsi bahwa bangunan 

architecture high tech adalah sebuah pabrik. 

· Hal yang dimaksud dari pabrik adalah struktur bentang 

lebar dengan penutup dinding yang sederhana, yang 

kemudian diadopsi desainnya oleh bangunan-bangunan 

lain seperti, supermarket, bandara, galeri seni dan lain-lain. 

Penerapan pentutup dinding seperti kaca penempatan 

jaringan pipa utilitas serta penekanan pada pergerakan 

eskalator memberikan karakter sendiri untuk bangunan 

dengan gaya architecture high tech. 

5.1.2 Studi Preseden 

· Konya Science Center 

 

Gambar 5. 1 Eksterior bangunan Konya science center 
Sumber : www. alchemystudio.com 
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Konya science center pada gambar 5.1 diatas merupakan 

fasilitas publik untuk pembelajaran mengenai ilmu sains dan 

teknologi di negara Turki. Dibangun oleh tim arsitek dai A Proje 

Alchemy Studio, memiliki luas 16.000 m2.  

 

Gambar 5. 2 Eksterior Konya science center 
Sumber : www.bipv.ch 

Yang menarik dari banguna ini adalah dari bentuk yang 

mencolok yaitu setengah lingkaran yang memiliki diameter 110 

meter dan tinggi 30 meter seperti gambar 5.2 diatas. Ciri khas 

high tech dapat dilihat dari material bangunan yang terbuat dari 

kaca seperti pada gambar 5.3 dan penggunaan space frame 

sebagai struktur atapnya seperti pada gambar 5.4. 

 
  

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

Gambar 5. 4 Struktur space frame 
Sumber : www.icosasystems.com.tr 

Gambar 5. 3 Penutup atap kaca 
Sumber : www.bipv.ch 

http://www.bipv.ch
http://www.icosasystems.com.tr
http://www.bipv.ch
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Gambar 5.5 sampai dengan 5.7 adalah suasana interior dari 

Konya Science Center. 

· Guangdong Science Center 

 

Gambar 5. 9 Eksterior Guangdong science center 
Sumber : www. cina.panduanwisata.id 

Guangdong science center pada gambar 5.9 merupakan 

sebuah tempat berlibur sekaligus belajar yang terletak di area 

Gambar 5. 6 interior Konya science center 
Sumber : www. rapenburgplaza.com 

Gambar  5. 5 interior Konya science 
center 

Sumber : www. rapenburgplaza.com 

Gambar 5. 8 interior Konya science center 
Sumber : www.electrosonic.com 

Gambar 5. 7 interior Konya science center 
Sumber : www.rapenburgplaza.com 

http://www.electrosonic.com
http://www.rapenburgplaza.com
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Guangzhou Unversity, China. Bangunan ini memiliki luas 

120.000 m2 yang dibangun diatas lahan seluas 450.000 m2 

 

Gambar 5. 10 Eksterior Guangdong science center 
Sumber : www.digistardomes.org 

Bentuk dari bangunan ini sangat unik karena menyerupai 

bunga dan pada bagian depan pada gambar 5.10 terdapat 

bentuk seperti bumi yang besar pada gambar 5.11. Kesan high 

tech sangat jelas pada bangunan ini saat pertama dilihat adalah 

penggunaan material kaca sebagai penutup fasad bangunan 

dan penekanan pada pergerakan eskalator. Kemudian juga pada 

atap menggunakan struktur space frame baja. Ruang-ruang 

didalamnya juga didesain fleksibel sehingga dapat 

mengakomodasi penggunanya. 

 

Gambar 5. 11 Fasad depan bangunan 
Sumber : www.previews.123rf.com 

http://www.digistardomes.org
http://www.previews.123rf.com
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Gambar 5. 12 Interior dan wahana didalam Guangdong science center 
Sumber : www.huettinger.de 

 

Gambar 5. 13 Struktur penutup atap 
Sumber : www.img.archilovers.com 

 

Gambar 5. 14 Lobby Guangdong science center 
Sumber : www.img.archilovers.com 

Gambar 5.12 sampai dengan 5.14 adalah suasana interior dari 

Guangdong Science Center. 

5.1.3 Kemungkinan Implementasi Teori Penekanan Desain Arsitektur 

High Tech 

Teori desain architecture high tech akan diterapkan pada proyek 

“Galeri Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di kota Semarang” ini 

melalui hal-hal berikut : 

 

 

http://www.huettinger.de
http://www.img.archilovers.com
http://www.img.archilovers.com
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a. Bentuk Bangunan 

Menerapkan bentuk yang dinamis dengan cara 

menggabungkan antara elemen bentuk-bentuk dasar seperti 

persegi, lingkaran dan segitiga. Kemudian bentuk tersebut 

dikembangkan agar lebih sesuai dengan lingkungan. Contoh 

bentuk yang dinamis pada gambar 5.15 

 

Gambar 5. 15 Bentuk bangunan dinamis 
Sumber : www.e-architect.co.uk 

b. Prinsip transparancy, layering, and movement 

· Penggunaan elemen/ material kaca sebagai kesan 

transparan pada bangunan, selain itu membuat kesan 

ruang yang lebih luas dan fleksibel, seperti gambar 5.16. 

· Penerapan permainan cahaya alami dan bayangan yang 

dihasilkan kedalam bangunan. 

· Pengolahan jalur sirkulasi pengguna bangunan dengan 

mempermainkan perbedaan tinggi lantai. 

· Penonjolan struktur sebagai elemen estetika bangunan 

seperti gambar 5.17. 

http://www.e-architect.co.uk
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Gambar 5. 16 Penerapan material kaca 
Sumber : www.img.weiku.com 

 

Gambar 5. 17 Struktur sebagai estetika 
Sumber : www.konteks.org 

c. Warna 

Pemilihan warna-warna yang cerah dan metalik sebagai daya 

tarik pengunjung. Selain warna utama perlu ditambahkan aksen 

warna lain untuk menciptakan nuansa dinamis dan tidak kaku 

atau monoton. 

d. Struktur 

Pemilihan struktur utama bangunan didasarkan pada 

penggunaan struktur tersebut sebagai unsur estetika dengan 

cara diekspos dan tidak disembunyikan sehingga dapat 

memberikan kesan pengguna bangunan yang dramatis. Dalam 

http://www.img.weiku.com
http://www.konteks.org
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hal ini sistem struktur space frame. Pemilihan material penutup 

juga dipilih yang mempunyai sifat modern. Berikut adalah bagan 

5.2 tentang implementasi penggunaan struktur bangunan 

 

Bagan 5. 2 Implementasi penggunaan struktur bangunan 
Sumber analisis pribadi, 2017 
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e. Teknologi 

Selain mempertimbangkan bentuk bangunan dan fasad, 

pemanfaatan teknologi pada bangunan yang dapat memberikan 

energi alternatif dan hemat energi. Yaitu penggunaan solar 

photovoltaic, rainwater harvesting, touchscreen Public 

Interactive Information,virtual touchscreen, LED display wall, 

secondary skin facade dan juga pengolahan limbah yang baik. 

5.2 Kajian Teori Permasalahan Dominan / Fokus Kajian Pada Galeri 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di kota Semarang 

Permasalahan dominan pada proyek ”Galeri ilmu pengetahuan dan 

teknologi di kota Semarang” ini adalah kenyamanan spasial, visual 

dan thermal pada ruang pameran. 

5.2.1 Interpretasi dan Elaborasi Permasalahan Dominan 

· Aspek Spasial 

Aspek spasial dalam hal ini adalah bagaimana spasial sebuah 

ruang dapat menampung kebutuhan aktivitas pengunjung dan juga 

sirkulasi pada ruang pameran alat peraga dalam waktu yang 

bersamaan. 

Untuk dapat mewujudkan sebuah ruang pameran yang nyaman 

maka diterapkan jarak minimum untuk jalur sirkulasi sesuai standart 

yang ada. Kemudian pengaturan jarak antar alat peraga satu dengan 

yang lainnya, sehingga saat pengunjung menggunakan alat peraga 

tersebut tidak mengganggu sebelahnya dan juga pengunjung lain 
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yang sedang melintas. Gambar 5.18 berikut adalah standar 

kenyamanan jarak sirkulasi manusia. 

 

Gambar 5. 18 Jarak antar manusia untuk sirkulasi 
Sumber : human dimension & interior space, hal.269 

· Aspek Visual 

Aspek visual pada ruang pameran dalam hal ini adalah 

bagaimana letak dari benda peraga dan beberapa panel informasi 

dengan jarak yang tidak terlalu tinggi, sehingga pengunjung dari 

anak-anak hingga dewasa dapat menikmati informasi lebih nyaman. 

Selain itu hal lainnya adalah pencahayaan pada ruang pameran, 

dengan pencahayaan yang baik yaitu memenuhi standar sebuah 

ruang pameran agar pengunjung dapat menikmati alat peraga 

pameran dengan lebih nyaman. Berikut adalah gambar 5.19 

menjelaskan tentang standar kenyamanan jarak pandang manusia. 

 

Gambar 5. 19 Standar kenyamanan jarak pandang manusia 
Sumber : human dimension & interior space, hal.198 
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Tabel 5. 1 Standar pencahayaan ruang 
Sumber : SNI-03-6197-2000 

Fungsi ruangan 
Tingkat 

pencahayaan 
(Lux) 

Kelompok 
renderasi 

warna 

Temperatur warna 
Warm 
white      

< 
3300 

K 

Cool 
white 

3300K 
- 

5300K 

Daylight      
>5300 K 

Pertokoan / Ruang pamer 

Ruang pamer 
dengan obyek 
berukuran besar 

500 1  s  s  s 

Toko kue dan 
makanan 250 1  s  s  

Toko bunga 250 1  s  s  

Toko buku dan 
alat tulis/gambar 

300 1  s  s  s 

Toko perhiasan, 
arloji 500 1  s  s  

Toko barang kulit 
dan sepatu 

500 1  s  s  

Toko pakaian 500 1  s  s  
Pasar swalayan 500 1 atau 2  s  s  
Toko mainan 500 1  s  s  

Toko alat listrik 
(TV,Radio/tape, 
mesin cuci dan 
lain-lain) 

250 1 atau 2  s  s  s 

Toko alat musik 
dan olahraga 

250 1  s  s  s 

· Aspek Thermal 

Kenyamanan manusia didalam suatu bangunan salah satunya 

adalah kenyamanan thermal, hal ini bersifat subyektif yang 

dipengaruhi dari kondisi fisik seseorang, usia, jenis kelamin, warna 

kulit, dan kemampuan beradaptasi pada lingkungan. Kenyamanan 

thermal berhubungan dengan iklim dan kalor, beberapa aspek yang 

dapat mempengaruhi kenyamanan thermal yaitu : 
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a. Suhu udara 

Suhu merupakan salah satu faktor dari aspek thermal, menurut 

Lippsmeier (1997) menyatakan bahwa batas kenyamanan untuk 

kondisi didaerah khatulistiwa berkisar antara 19°C TE - 26°C TE, 

dengan pembagian sebagai berikut : 

· Suhu 26°C TE : Umumnya penghuni mulai berkeringat. 

· Suhu 26°C TE- 30°C TE : Daya tehan kemampuan kerja 

penghuni mulai menurun. 

· Suhu 33,5°C TE - 35,5°C TE : Kondisi lingkungan mulai sukar. 

· Suhu 35°C TE - 36°C TE : Kondisi lingkungan tidak 

memungkinkan lagi. 

Untuk suhu temperatur ruang yang sehat dan nyaman berdasarkan 

MENKES NO.261/MENKES/SK/II/1998 adalah temperatur ruangan 

yang berkisar antata 18°C - 26°C dengan kelembaban 70% 

(Talarosha, 2014). 

b. Kelembaban udara 

Hal berikutnya adalah kelembaban, tingkat kelembaban sebuah 

tempat dipengaruhi oleh suhu yang optimal. Berdasarkan standar 

yang ditetapkan oleh SNI- 03-6572-2001, tingkat kelembaban yang 

nyaman bagi manusia dibagi dalam tabel 5.2 berikut : 

Tabel 5. 2 Standar kelembaban 
Sumber : Talarosha, Basaria (2005) 

  
Temperatur Efektif   (TE) Kelembaban / RH 

(%) 

Sejuk nyaman  20,5°C TE - 22,8°C TE 50% 

Ambang atas 
24°C TE 80% 
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Nyaman optimal  22,8°C TE - 25,8°C TE 
70% 

Ambang atas 28°C TE 

Hangat nyaman  25,8°C TE - 27,1°C TE 
60% 

Ambang atas 31°C TE 

c. Kecepatan aliran angin 

Kecepatan aliran angin ini berpengaruh terhadap pelepasan kalor 

pada permukaan kulit seseorang, sehingga angin akan membantu 

mengangkat uap-uap air dan menghambat pelepasan kalor. Namun 

jika angin yang bergerak terlalu kencang maka tubuh akan 

mengalami konisi kedinginan dan mengurangi kenyamana thermal. 

d. Radiasi matahari 

Fungsi dari radiasi matahari yang sampai ke bumi adalah untuk 

menghangatkan permukaan bumi. Radiasi yang sampai ke 

bangunan akan membuat ruangan didalamnya terasa hangat, 

namun jika terlalu melimpah akan menyebabkan panas didalam 

ruangan meningkat. Maka diperlukan perancangan bangunan yang 

dapat mengatasi dari kelebihan radiasi matahari. 

e. Aktivitas manusia 

Aktivitas manusia tentu akan mengeluarkan kalor yang dilepaskan 

ke lingkungan sekitar. Aktivitas yang berat akan mengeluarkan 

banyak kalor, sedangkan aktivitas yang ringan lebih sedikit 

mengeluarkan kalor. Untuk mengontrol kalor maka diperlukan usaha 

pendinginan suhu tubuh manusia sesuai standar yang nyaman. 
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f. Pakaian 

Faktor lain dari pelepasan kalor dari tubuh manusia adalah bahan 

pakaian, semakin tipis bahan pakaian manusia maka pelapasan 

kalor semakin tinggi dikarenakan suhu yang tinggi. Sebaliknya 

semakin tebal pakaian manusia maka pelepasan kalor akan lebih 

sedikit, karena suhu yang rendah. 

5.2.2 Studi Preseden 

· South Florida Science Center 

 

Gambar 5. 20 Eksterior South Florida Science Center 
Sumber : www. bocamag.com 

South Florida Science Center pada gambar 5.20 memiliki 

fungsi lain selain memamerkan benda sains bangunan ini juga 

memiliki aquarium raksasa. Terletak di Florida, Amerika Serikat 

bangunan ini dibangun pada tahun 1959 dan mengalami 

perkembangan yang cukup pesat hingga sekarang. Luas 

bangunan ini adalah 32.000 m2. 

Dalam desainnya sistem pencahayaan terhadap benda 

peraga menggunakan spotlight, kemudian jarak antar alat 

peraga juga diperhitungkan dengan baik. Panel display informasi 
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juga dipasang pada ketinggian yang cukup nyaman untuk 

pengunjung. Dengan desain ceiling yang tinggi membuat suhu 

udara didalam lebih dingin dan nyaman. Berikut gambar 5.22 

sampai dengan 5.23 adalah kondisi interior dari South Florida 

Science Center 

 

 

 

 

 
   

 
Gambar 5. 23 Interior spasial 
Sumber : macaronikid.com 

5.2.3 Kemungkinan Implementasi Teori Permasalahan Dominan 

Sesuai dengan permasalah domonian yang diangkat dalam 

proyek “Galeri Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Kota Semarang” 

ini maka desain bangunan harus memperhatikan aspek spasial, 

visual dan thermal pada ruang pameran untuk mencapai 

kenyamanan bagi pengunjung. Implementasi dari teori ini kemudian 

dapat diterapkan secara nyata pada proyek ini, diantaranya sebagai 

berikut : 

Gambar 5. 22 Interior lighting 
Sumber : www.modernbocamom.com 

Gambar 5. 21 Interior perabot 
Sumber : www.sargentphoto.com 

http://www.modernbocamom.com
http://www.sargentphoto.com
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a. Sirkulasi ruang 

Bagaimana sirkulasi dapat dilewati oleh banyak orang tanpa 

menganggu orang lain yang sedang mencoba alat peragaan 

pada ruang pameran. Selain itu jarak antar alat peraga juga 

diperhatikan agar tidak bersinggungan aktivitas peragaan satu 

dengan yang lainnya. Gambar 5.24 berikut adalah analisis untuk 

jarak kenyamanan pengunjung. 

 

Gambar 5. 24 Jarak nyaman sirkulasi pengunjung 
Sumber : dokumen pribadi, 2017 

b. Teknik penyinaran dan jenis lampu 

Teknik penyinaran pada benda peraga yang ada di ruang 

pameran, bagaimana penyinaran yang digunakan selain menarik 

juga nyaman dinikmati oleh pengunjung. Kemudian jenis lampu 

yang digunakan untuk ruang pameran yang mampu memenuhi 

standar kebutuhan minimal. Seperti lampu spotlight untuk 

menonjolkan suatu obyek atau panel informasi, sedangkan 

lampu general digunakan untuk menyinari ruang-ruang utama. 

Gambar 5.25 dan Gambar 5.26 berikut adalah contoh teknik 

penyinaran pada galeri. 
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Gambar 5. 25 Teknik penyinaran pada galeri 
Sumber : www. id.pinterest.com 

 

Gambar 5. 26 Teknik penyinaran langsung pada galeri 
Sumber : www.pinterest.com 

c. Ketinggian benda peraga dan panel informasi 

Menurut Julian (2014) sudut pandang yang ideal untuk melihat 

objek adalah 30° ke arah atas, 30° ke arah bawah, dan 30° ke 

arah samping. Maka setidaknya obyek peragaan pada ruang 

pameran dari lantai adalah 70-80 cm agar memudahkan anak-

anak untuk menikmatinya. 

Sedangkan panel informasi dipasang dengan ketinggian 

maksimal 2 meter, karena jangkauan tersebut adalah batas 

kenyamanan pandangan manusia untuk menangkap informasi 

http://www.pinterest.com
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secara tepat. Gambar 5.27 berikut adalah analisis dari 

kenyamanan visual memandang obyek/ benda. 

   

Gambar 5. 27 Kenyamanan orang memandang 
Sumber : Digambar ulang dari Human dimension and interior space 

d. Aspek thermal 

Pengaturan suhu untuk kenyamanan thermal pengunjung 

menggunakan AC sistem sentral pada area pameran, hal ini 

digunakan untuk mencapai kenyamanan suhu untuk manusia 

yaitu 18°C - 26°C. Perancangan plafon yang tinggi, dengan 

plafond yang tinggi maka akan tercipta ruang konveksi yang 

besar, sehingga udara panas akan cenderung naik keatas, 

sehingga aktivitas manusia dibawahnya tidak terganggu. 

Pemilihan material bangunan yang baik, dalam hal ini jika 

dinding bangunan berada pada timur dan barat maka bahan 

bangunan yang dipilih adalah material yang dapat 

memperlambat dalam menghantarkan kalor dari radiasi 

matahari. 

 

 


