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BAB IV 

PROGRAM ARSITEKTUR 

 

4.1 Konsep Program  

Menentukan konsep program dalam projek ini memperhatikan berbagai 

aspek diantaranya berikut : 

4.1.1 Aspek Citra 

Bangunan didesain dengan langgam arsitektur dekonstruksi dengan 

tujuan supaya bangunan lebih ekspresif dalam menampilkan citra sebuah 

museum kreasi modelkit dan action figure. Museum ini akan menerapkan 

konsep pameran berdasarkan alur cerita (story line) supaya pengunjung 

bisa memahami isi dari museum ini yang penempatan berdasarkan ukuran 

koleksi terbesar sampai dengan koleksi yang terkecil. 

4.1.2 Aspek Fungsi 

Museum ini memiliki fungsi utama sebagai sarana penyimpanan koleksi 

modelkit dan action figure dari masa ke masa, sekaligus menjadi sarana 

rekreasi bagi masyarakat.  Museum ini menekankan persepsi terhadap 

koleksi – koleksi yang ada, sehingga museum perlu informatif dan kreatif. 

4.1.3 Aspek Teknologi 

Teknologi yang digunakan didalam museum kreasi modlekit dan action 

figure ini adalah teknologi yang dapat mendukung aktivitas yang interaktif 

terhadap pengunjung, serta aktifitas utama museum untuk menjaga 

benda- benda koleksi. 
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4.2 Tujuan - Faktor - Faktor Persyaratan Perancangan 

4.2.1 Tujuan Perancangan 

A. Menciptakan museum yang berkualitas dengan kelengkapan sarana 

dan prasarana museum dalam rangka mewadahi kegiatan museum 

kreasi modelkit dan action figure. 

B. Menciptakan tempat rekreasi baru yang dapat meningkatan 

perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di sekitar tapak.  

4.2.2 Faktor Penentu Perancangan 

Faktor penentu dalam perancangan projek ini yaitu pelaku, aktivitas 

pelaku museum, fasilitas ruang berserta persyaratan yang ada dalam 

museum, serta lokasi, kondisi, potensi, serta kendala pada tapak yang 

terpilih, tema perancangan dan peraturan daera 

4.2.3 Faktor Persyaratan Perancangan 

A. Persyaratan Arsitektur 

1. Bentuk bangunan yang mencerminkan karakter sebuah Museum 

Kreasi Modelkit dan Action Figure. 

2. Ruang Pameran yang bisa menyampaikan sebuah pesan atau cerita 

melalui penataan alur koleksi di ruang pameran, serta dapat 

menyampaikan informasi yeng edukatif dan jelas pada pengunjung. 

3. Perencanaan ruang yang harus memenuhi fungsi yang diperluhkan 

yaitu fungsi konservasi dan rekreasi. 
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B. Persyaratan Bangunan 

1. Struktur bangunan yang mampu menopang dan menyesuaikan 

keadaan alam sekita dan bentuk bangunan 

2. Sebagai bangunan publik harus memperhatikan sistem 

penanggulangan terhadap keadaan darurat seperti bencana alam, 

kebakaran, dan kriminalitas serta yang berkebutuhan khusus. 

3. Penggunaan teknik pencahayaan dan penghawaan untuk 

menciptakan kenyamanan visual dan thermal. 

4. Memenuhi ketentuan suhu dan kelembaban untuk benda koleksi 

baik di ruang pameran maupun ruang penyimpanan. 

C. Persyaratan Konteks Lingkungan 

1. Perancangan museum dengan ppaya pengolahan dan perbaikan 

tapak untuk menciptakan iklim mikro di tapak dan memperkuat 

karakter museum. 

2. Penataan sirkulasi keluar dan masuk tapak untuk menciptakan 

kenyamanan dan mencegah timbulnya kemacetan. 
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4.3 Program Arsitektur 

4.3.1 Program Ruang 

Tabel 4.1. Program Ruang 
Sumber: Studi Besaran Ruang 

 

 

Nama Ruang Sifat Luas (m
2
)

Lobby Indoor 580,1

Ruang Audiovisual Indoor 29,36

Perpustakaan Indoor 89,06

Area Rekreasi Indoor 66,97

Ruang Pameran Modelkit Indoor 2321,74

Ruang Pameran Action Figure Indoor 1601.52

Ruang Cinderamata Indoor 130

Kafetaria Semi Indoor 64,4

ATM Center Indoor 15,6

Mushola Indoor 28,22

Ruang Kepala Museum Indoor 27,96

Bidang Administrasi Indoor 45,05

Bidang Pameran Indoor 45,05

Bidang Kuratorial Indoor 334,17

Ruang Rapat Indoor 14,3

Pantry Indoor 8,62

Ruang Utilitias Indoor 92,35

Ruang Keamanan Indoor 6,86

Ruang Cleaning Service Indoor 20,8

Toilet Pengunjung Indoor 21,2

Toilet Pengelola Indoor 10,88

3952,69

4347,96

Area Parkir Pengunjung Outdoor 1024

Area Parkir Pengelola Outdoor 557

1581

5928,96

Fasilitas Utama

Fasilitas Penunjang

Fasilitas Pengelola

Fasilitas Service

Area Parkir

TOTAL

SIRKULASI 10% + TOTAL

TOTAL

LUAS TOTAL KESELURUHAN
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Berdasarkan ketentuan luas lahan terpilih pada Alternatif Tapak I, 

bangunan museum direncanakan dengan ketinggian maksimal tiga lantai 

sehingga perhitungan kebutuhan luas lahan sebagai berikut: 

• Luas Indoor /Outdoor   = 6109,63 ~ 6110 m2 / 1581 m2 

• Luas Lantai Dasar  = 6110 : KLB (1,8) = 3394,44 ~ 3395 m2 

• Luas Lahan   = 3395 : (KDB) 40% = 8487,5 ~ 8488 m2 

• Luas RTH   = 6050 m2 x 30% = 2546,4 ~ 2547 m2 

• Luas Kebutuhan Tapak = Luas Lahan + Luas RTH + Luas Outdoor 

 = 8488 m2 + 2547 m2 + 1581 m2 = 12616 m2 

Luas tapak minimal yang dibutuhkan adalah 12616 m², sedangkan luas tapak 

yang tersedia adalah 17000 m2 sehingga luas tapak yang tersedia mampu 

memenuhi kebutuhan luas museum, Sedangkan dalam perkembangan 

koleksi museum dalam fleksibilitas ruang, digambarkan sebagai berikut: 

 

Diagram 4.1. Fleksibilitas Ruang 
Sumber: Analisis Pribadi 
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Ruang modelkit dengan gaya kontemporer akan menyesuaikan 

karakteristik pada tiap seri modelkit, sehingga suasana dari modelkit bisa 

tercapai, sama halnya dengan ruang action figure dengan gaya klasik 

akan menyesuaikan karakteristik pada tiap seri.  Dengan begitu maka tiap 

ruang akan memiliki karakteristik yang berbeda namun gaya yang sama.  

Penentuan gaya berdasarkan pendekatan karakteristik dari modelkit dan 

action figure, sehingga terpilihlah dua gaya kontemporer dan gaya klasik. 

4.3.2 Program Sistem Struktur dan Enclosure 

Dalam program sistem struktur projek ini disesuaikan dengan karakter 

bangunan low-rise building dengan ketinggian bangunan 1-2 lantai. 

Tabel 4.2. Program Sistem Struktur dan Enclosure 
Sumber: Studi Program Sistem Struktur dan Enclosure 

 

 

Sistem Struktur Keterangan

Sistem Struktur Rangka

Struktur yang terdiri dari komposisi 

kolom dan balok, cocok digunakan 

pada bangunan museum karena 

modul struktur dapat menyesuaikan 

sehingga mempermudah penataan 

layout ruang dalam museum

Super Structure

Sistem Struktur Atap Truss

Struktur yang terdiri dari gabungan 

batang yang disusun berbentuk 

segitiga dan terhubung satu sama 

lain, denagn sistem ini dapat 

membuat rangka menjadi kaku dan 

bentangan mencakup cukup besar

Pondasi Telapak

Pondasi dangkal berbentuk telapak, 

menyesuaikan dengan ketinggian 

bangunan 1- 2 lantai

Plat Lantai Beton Bertulang
Kuat, tahan api, dan pengerjaannya 

yang mudah

Galvalume
Bahan mudah dibentuk, sehingga 

bentuk atap bisa fleksibel

Green Roof
Dengan green roof bisa mereduksi 

panas yang masuk ke bangunan

Dinding Pengisi: Bata Ringan
Beban ringan, pengerjaan cepat 

dari bata merah

Curtain Wall Berfungsi untuk estetika

Dinding Partisi

Dinding bisa digunakan pada 

fasilitas pameran/pengelolaan 

karena tidak mudah terbakar

Lantai Keramik Penutup di dalam ruangan

Lantai Marmer
Penutup di dalam ruangan yang 

memberikan kesan mewah

Paving Block Penutup di luar ruangan

Gypsum

Perawatan yang mudah yang daoat 

digunakan pada fasilitas pameran 

dan fasilitas pengelolaan 

Alumunium Composite Panel

Mudah dibentuk dan tahan api dan 

air sehinggap dapat diaplikasikan 

pada ruang pameran

Penutup Lantai

Plafond

Substructure

Struktur Lantai

Building Enclosure

Penutup Atap

Dinding
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Sistem Struktur Atap Truss

Struktur yang terdiri dari gabungan 

batang yang disusun berbentuk 

segitiga dan terhubung satu sama 

lain, denagn sistem ini dapat 

membuat rangka menjadi kaku dan 

bentangan mencakup cukup besar

Pondasi Telapak

Pondasi dangkal berbentuk telapak, 

menyesuaikan dengan ketinggian 

bangunan 1- 2 lantai

Plat Lantai Beton Bertulang
Kuat, tahan api, dan pengerjaannya 

yang mudah

Galvalume
Bahan mudah dibentuk, sehingga 

bentuk atap bisa fleksibel

Green Roof
Dengan green roof bisa mereduksi 

panas yang masuk ke bangunan

Dinding Pengisi: Bata Ringan
Beban ringan, pengerjaan cepat 

dari bata merah

Curtain Wall Berfungsi untuk estetika

Dinding Partisi

Dinding bisa digunakan pada 

fasilitas pameran/pengelolaan 

karena tidak mudah terbakar

Lantai Keramik Penutup di dalam ruangan

Lantai Marmer
Penutup di dalam ruangan yang 

memberikan kesan mewah

Paving Block Penutup di luar ruangan

Gypsum

Perawatan yang mudah yang daoat 

digunakan pada fasilitas pameran 

dan fasilitas pengelolaan 

Alumunium Composite Panel

Mudah dibentuk dan tahan api dan 

air sehinggap dapat diaplikasikan 

pada ruang pameran

Penutup Lantai

Plafond

Substructure

Struktur Lantai

Building Enclosure

Penutup Atap

Dinding
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4.3.3 Program Sistem Utilitas 

Tabel 4.3. Program Sistem Utilitas 
Sumber: Studi Program Sistem Utilitas 

 

Sistem Utilitas Penjelasan

Alami

Penggunaan sinar matahari masuk melalui 

jendela atau ventilasi udara, yang 

digunakanan pada ruang yang memerluhkan 

persyaratan pencahayaan alami

Buatan

Penggunaan general lightning dan lampu 

LED hemat energi untuk seluruh kegiatan di 

bangunan dan decorative lightning untuk 

kebutuhan estetikan pada ruang pamer

Alami

Penggunaan jendela ataupun ventilasi udara 

untuk menciptakan cross ventilation yang 

diterapkan pada ruangan yang memerluhkan 

persyaratan pencahayaan alami

Buatan

Penggunaan AC Split pada ruang yang 

berukuran kecil, dan AC Central pada 

ruangan yang berukuran besar dengan 

pengatur kelembaban berupa dehumidifier

Sistem Transportasi 

Vertikal

Penggunaan tangga dan ramp dalam 

kegiatan di museum

Sistem Keamanan 

Gedung

Ruang keamanan, ruang CCTV, penggunaan 

vitrin dan sistem detektor, sistem sensor dan 

alarm,

Sistem Jaringan Listrik
Menggunakan Listrik dari PLN dan cadangan 

dari genset

Sistem Komunikasi 

Bangunan

Menggunakan Fiber Optik yang sudah ada 

dalam tapak terpilih

Sistem Jaringan Air Bersih

Menggunakan Sistem Down Feed kaarena 

lebih hemat dari segi energi dan biaya 

operasional

Sistem Pencahayaan

Sistem Penghawaan
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Sistem Utilitas Penjelasan

Alami

Penggunaan sinar matahari masuk melalui 

jendela atau ventilasi udara, yang 

digunakanan pada ruang yang memerluhkan 

persyaratan pencahayaan alami

Buatan

Penggunaan general lightning dan lampu 

LED hemat energi untuk seluruh kegiatan di 

bangunan dan decorative lightning untuk 

kebutuhan estetikan pada ruang pamer

Alami

Penggunaan jendela ataupun ventilasi udara 

untuk menciptakan cross ventilation yang 

diterapkan pada ruangan yang memerluhkan 

persyaratan pencahayaan alami

Buatan

Penggunaan AC Split pada ruang yang 

berukuran kecil, dan AC Central pada 

ruangan yang berukuran besar dengan 

pengatur kelembaban berupa dehumidifier

Sistem Transportasi 

Vertikal

Penggunaan tangga dan ramp dalam 

kegiatan di museum

Sistem Keamanan 

Gedung

Ruang keamanan, ruang CCTV, penggunaan 

vitrin dan sistem detektor, sistem sensor dan 

alarm,

Sistem Jaringan Listrik
Menggunakan Listrik dari PLN dan cadangan 

dari genset

Sistem Komunikasi 

Bangunan

Menggunakan Fiber Optik yang sudah ada 

dalam tapak terpilih

Sistem Jaringan Air Bersih

Menggunakan Sistem Down Feed kaarena 

lebih hemat dari segi energi dan biaya 

operasional

Sistem Pencahayaan

Sistem Penghawaan
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4.3.4 Program Lokasi dan Tapak 

Lokasi yang dipilih berada di BWK III tepatnya di kecamatan Semarang 

Barat, karena sesuai dengan kriteria tapak yang dinginkan, akan tetapi 

lahan yang digunakan seperlunya saja.  Berikut tapak yang diperluhkan: 

  

Gambar 4.1. Tapak Terpilih 
Sumber : Aplikasi Google Earth 2018 

Sistem Jaringan Limbah

Menggunakan sistem black water yang 

diterapkan pada saluran pembuangan dari 

kloset, dan sistem gray water yang 

diterapkan pada pembuangan air kotor yang 

berasal dari wastafel maupun urinoir.

Sistem Pengolahan 

Sampah

Menyediakan 2 jenis tempat sampah pada

jarak tertentu (organik dan anorganik)

Sistem Penanggulangan 

Kebakaran

Sistem pemadam kebakaran di dalam 

bangunan menggunakan Heat Detector, 

Smoke Detector, dan APAR jenis Dry 

Powder agar tidak merusak koleksi dan 

dapat diterapkan pada kebakaran dari 

peralatan elektronik, diletakan pada jarak 

tertentu dan mudah terjangkau.

Sistem Penangkal Petir

Menggunakan penangkal petir elektrostatis 

karena cangkupan yang luas dan mudah 

dalam perawatannya.

Sistem Teknologi Penggunaan LCD Interaktif

115 

107 

115 

112 

U 
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A. Gambaran Tapak 

Bangunan eksisting pada tapak terpilih merupakan area perkantoran 

dan perumahan semarang indah, memiliki lereng yang relatif landai (2-

5%) Tapak memiliki area strategis untuk pengadaan fasilitas rekreasi 

karena memiliki arah jalan yang sama dengan fasilitas pendidikan yang 

sudah ada seperti sekolah tri tunggal, krista mitra, nasima, dan terang 

bangsa dan berada di kawasan perkantoran yang sedang berkembang.  

Akses jalan yang dapat digunakan untuk akses keluar masuk tapak 

yaitu Jl. Madukoro Raya yang (lebar jalan ± 18 m, 2 arah), memiliki 

kepadatan lalu lintas rendah dan terdapat view alami sebagai nilai 

tambahan, berupa Sungai Banjir Kanal Barat . 

B. Program Ruang Terbuka Hijau 

Ruang terbuka hijau direncanakan untuk taman pasif , sekaligus 

tempat bersantai diluar museum dengan pemberian fasilitas tempat 

duduk yang dapat dinikmati pengunjung. Yang dapat digunakan juga 

untuk beberapa acara – acara kegiatan di museum. Berikut pemilihan 

jenis tanaman yang akan digunakan. 

   

Gambar 4.2. Jenis Vegetasi 
Sumber : Aplikasi Google Earth 2018 

 

Perdu Angsana Kamboja 


