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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Projek 

Semarang memiliki banyak komunitas - komunitas unik, salah satunya 

adalah komunitas modelkit dan action figure yang terbesar di Jawa Tengah.  

Komunitas ini terdiri dari beberapa komunitas, diantaranya terdapat Gunpla 

Semarang, Semarang Modelkit Enthusiast, SHF & SIC Indonesia, dan One 

Sixth Scale Semarang.  Awal mula eksistensi komunitas ini berasal dari 

acara Semarang Hobby Festival pada akhir tahun 2011 di Matahari Mall 

Simpang Lima Semarang, dimana komunitas modelkit dan action figurel 

merupakan salah satu yang memprakasai terwujudnya acara Semarang 

Hobby Festival.  Acara ini cukup sukses terbukti dari penyelenggaraan 

acara ini dari tahun 2012 – 2016, tetapi mulai redup pada tahun 2017 

dikarenakan banyak kota di Jawa Tengah mengadakan acara dengan tema 

yang sama, sehingga membuat peminat acara ini bosan.  Meredupnya 

acara ini membawa dampak negatif bagi komunitas modelkit dan action 

figure, diantaranya yaitu hilangnya tempat untuk komunitas menunjukan 

eksistensinya di masyarakat dan kebetulan komunitas ini belum memiliki 

wadah tetap untuk beraktifitas sama sekali. 

Meskipun eksistensi komunitas meredup, eksistensi dari modelkit dan 

action figure tidak meredup, karenan berkembang sesuai dengan 

perkembangan zaman.  Modelkit dan action figure tiap tahunnya terdapat 
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jenis yang baru dan diproduksi secara terbatas, sehingga bila tidak miliki 

benda tersebut menjadi langka dan nilai harganyapun jadi tinggi.  Oleh 

sebab itu perlu sebuah tempat yang dapat menyimpan perkembangan 

modelkit dan action figure dari masa ke masa khususnya di Semarang agar 

tidak terputus-putus, bila nanti modelkit dan action figure ngetrend lagi. 

Dengan adanya Museum Kreasi Modelkit dan Action Figure ini dapat 

menghubungkan perkembangan modelkit dan action figure dar zaman 

terdahulu hingga yang akan datang, sekaligus dapat menjadi tempat 

berkumpul untuk komunitas, serta menjadi tempat rekreasi baru di  kota 

Semarang dan provinsi Jawa Tengah. 

1.2 Tujuan dan Sasaran 

1.2.1 Tujuan 

Tujuan dari penyusunan Landasan Teori dan Program Museum Kreasi 

Modelkit dan Action Figure ini sebagai bentuk tahapan awal untuk 

melakukan penyusunan projek pada Projek Akhir Arsitektur (PAA) 73. 

1.2.2 Sasaran 

Sasaran dari Landasan Teori dan Program (LTP) Museum Kreasi 

Modelkit dan Action Figure di Semarang adalah tersusunnya sebuah LTP 

projek yang memuat tentang deskripsi judul, latar belakang, metode 

penyusunan data, uraian projek, dan kelayakan lokasi dalam Projek Akhir 

Arsitektur (PAA) periode ke-73. 
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1.3 Lingkup Pembahasan 

Lingkup pembahasan projek museum ini meliputi: 

A. Penataan koleksi, pemisahan jenis-jenis koleksi, dan ruang pamer 

museum, sehingga dapat dinikmati oleh banyak kalangan masyarakat 

awam maupun para penggiat hobi tersebut. 

B. Managemen pengaturan dan perawatan barang koleksi yang disimpan 

serrta yang akan dipamerkan. 

C. Fasilitas – fasilitas penunjang bagi komunitas modelkit dan action figure. 

1.4 Metoda Pembahasan 

1.4.1 Metode Pengumpulan Data 

Metoda yang dilakukan dalam pengumpulan data ini dilakukan dengan 

dua cara, antara lain pengumpulan data secara primer (langsung) dan 

secara sekunder (tidak langsung). 

A. Pengumpulan Data Primer 

Diperoleh dari narasumber yang berkaitan dengan projek terkait, 

diantaranya : 

1. Mewawancarai dan ikut dalam kegiatan di komunitas terkait, yaitu 

komunitas Gunpla Semarang (GUNS), Semarang Modelkit 

Enthusiast (SMOKE), One Sixth Scale Semarang (OSSEM), dan 

komunitas SHF & SIC Indonesia regional Semarang. 

2. Mengunjungi projek sejenis dan khusus, serta melihat kondisi projek 

tersebut secara langsung. 
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3. Mengamati kebutuhan ruang, peletakan ruang, sirkulasi, serta 

aktivitas yang diperluhkan di dalam projek ini. 

B. Pengumpulan Data Sekunder 

Diperolehnya data dengan cara : 

1. Mencari data melalui buku, literatur, jurnal ataupun internet yang 

berkaitan dengan projek. 

2. Mencari data ukuran yang dibutuhkan dalam projek. 

3. Mencari data mengenai peraturan yang berkaitan dengan projek. 

1.4.2 Metode Penyusunan dan Analisa 

A. Metode Induktif, melalui wawancara terkait dengan projek terkait dan 

observasi lapangan. 

B. Metode Deduktif, melalui survey referensi literatur atau buku sebagai 

acuan dalam menganalisa 

Dengan kedua metode tersebut diolah dan diambil kesimpulan untuk 

melengkapi data – data yang diperoleh sebelumnya, sedangkan lokasi 

tapak didasarkan pada kriteria yang sesuai dengan kebutuhan projek 

beserta aspek – aspek yang lain, kemudian disusul dengan program ruang 

dan program tapak dalam projek.  

1.4.3 Metode Pemrogaman 

Metode yang dipakai adalah analisa sintesa.  Tahap analisa yang 

mengacu pada pencarian masalah atau yang disebut metode problem 

seeking.  Hal yang dibahas adalah analisa data primer dan sekunder yang 

terkait dengan kondisi eksisting projek yang sudah ada dan projek 
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sejenisnya lainnya, kemudian ditemukan masalah – masalah yang 

mengcau pada desain yang sesuai dengan kebutuhan fungsi dari aktivitas 

pelaku.  Pada tahap sintesis, yakni proses pemecahan masalah dengan 

pendekatan kreatif desain yang berdasarkan analisa permasalhan berupa 

skematik pemecahan masalah. 

1.4.4 Metode Perancangan Arsitektur 

Dalam metode perancangan arsitektur ini menggunakan konsep yang 

berdasarkan respon terhadap data-data terkait, kemudian dikembangkan 

respon – respon terkait dalam bentuk skematik pengembangan rancangan  

dan desain, yang hasil akhirnya di presentasikan. 

 

Diagram 1.1. Metode Pemrogaman Arsitektur 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 

 
1.5 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan landasan Teori dan Pemrogaman ini adalah 

sebagai berikut: 

A. Bab I : Pendahuluan 

Berisi pendahuluan, pengenalan dan latar belakang munculnya gagasan 

projek, tujuan dan sasaran yang akan dicapai dari adanya projek ini, 

lingkup pembahasan yaitu batasan permasalahn dalam projek yang akan 

dibahas, metoda pembahasan menjelaskan mengenai metoda yang 
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digunakan dalam mengumpulkan data, penyusunan data dan analisis, 

metoda pemrograman, dan metoda perancangan arsitektur. 

B. Bab II : Tinjauan Proyek 

Berisi tentang tinjauan umum yang menjelaskan projek secara umum 

dan pengantar projek dan permasalahan secara makro mengenai 

gambaran umum sebuah Museum serta sasaran yang akan dicapai dari 

adanya projek tersebut.  Tinjauan khusus menjelaskan mengenai 

terminlogi, aktivitasm dan alur pelaku di dalam projek, fasilitas, 

spesifikasi dan persyaratan desain.  Kesimpulan, Batasan dan Anggapan 

menjelaskan mengenai hasil gambaran projek yang akan dibuat, inti dari 

cakupan pembahasan dan permasalahan. 

C. Bab III : Analisa Pendekatan Program Arsitektur 

Berisi tentang analisa yang akan digunakan sebagai pendekatan 

arsitektur dalam projek ini, yang meliputi studi aktivitas dan fasilitas, 

kebutuhan ruang gerak/luas ruang.  Analisa pendekatan sistem 

bangunan menjelaskan tentang seluruh sistem kinerja bangunan yang 

meliputi sistem struktur, utilitas, mekanikal, dan lain - lain.  Analisa 

konsteks lingkungan berisi tentang permasalahan dan penyelesaian 

berkaitan dengan lingkungan sekitar eksisting tapak. 

D. Bab IV : Program Arsitektur 

Berisi tentang uraian konsep program, tujuan perancangan yang meliputi 

faktor perancanaan dan perancangan, program arsitektur yang meliputi 

kegiatan dan perencanaan seluruh sistem kinerja bangunan. 
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E. Bab V : Kajian Teori 

Berisi tentang uraian penekanan desain berdasar dari teori dan 

penerapannya ke desain bangunan beserta teori permasalahan dominan 

yaitu berisi tentang permasalahn dominan yang muncul dalam 

penerapan teori ke tema desain 

F. Bab VI : Daftar Pustaka 

Berisi sumber – sumber teori terkait yang dipakai sebagai acuan asalnya 

darimana sebagai bentuk pertanggung jawaban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


