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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Projek 

Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat melimpah, 

namun tidak semua telah terungkap, untuk sebagian keanekaragaman hayati 

yang terungkap, sudah selayaknya didokumentasikan dan dibagikan 

sehingga masyarakat Indonesia dapat mengetahui dan teredukasi. 

Selain itu, perilaku manusia yang semakin merusak alam mengancam 

berbagai organisme pada bumi , banyak ekosistem dan habitat rusak serta 

berbagai spesimen punah. Apabila spesimen tidak dipelajari dan 

didokumentasikan dengan baik, berbagai macam spesimen mahluk hidup 

beserta ilmu pengetahuan akan hilang begitu saja. 

Maka dari itu perlunya pendataan mengenai spesimen mahluk hidup 

khususnya spesimen endemik di Indonesia, terlebih beberapa spesies yang 

terancam punah. Sehingga perlunya dibuat sebuah museum untuk mewadahi 

semua informasi mengenai keanekaragaman hayati di Indonesia, agar ilmu 

pengetahuan dapat didikumentasikan dengan baik dan nantinya dapat 

diwariskan. 

Namun pada kenyataannya, banyak museum di Indonesia kurang 

diminiati sebagai objek wisata edukasi, karena konsep dari musem yang 
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kuno atau membosankan, terlebih konten museum yang mungkin tidak 

diminati masyarakat secara umum. Tetapi belakangan ini ada beberapa 

museum yang menjadi tempat favorit untuk dikunjungi, karena peka terhadap 

trend yang ada, trend tersebut adalah trend berfoto, dan juga memiliki kesan 

yang fresh dan tidak membosankan, contohnya adalah Museum Angkut di 

Malang, yang memajang berbagai alat transportasi dari waktu ke waktu. 

Museum ini berhasil menarik berbagai wisatawan karena berhasil 

memadukan unsur edukasi, dan wisata yang kekinian dengan mengemas 

sedemikian rupa, sehingga hampir keseluruhan bagian dari museum dapat 

dijadikan spot foto yang menarik. 

Keberhasilan Museum Angkut dalam membuat citra museum yang 

baru yang lebih fresh, dengan triknya untuk membuat museum menjadi 

tempat berfoto yang photogenic ini diharap dapat menjadi salah satu cara 

untuk nantinya membuat museum zoologi dan botani Indonesia ini lebih 

menarik, serta dengan pemanfaatan teknologi terkini, untuk membuat 

museum ini lebih menarik dan unik. 
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1.2 Tujuan dan Sasaran Pembahasan 

1.2.1 Tujuan 

Tujuan dari penyusunan LTP museum zoologi dan botani ini, sebagai 

landasan teori dan program dapat dijadikan acuan yang benar dalam 

melanjutkan proses selanjutnya yaitu skematik desain. 

1.2.2 Sasaran Pembahasan 

 Untuk mengetahui bagaimana alur sirkulasi serta zonasi yang tepat 

untuk sebuah museum zoologi dan botani, dengan sistem penyajian materi 

pamer yang menarik dan nyaman secara spasial.  

 Menemukan citra museum zoologi dan botani, dan juga memahami 

dan menerapkan arsitektur biomimetika. 

 

1.3 Lingkup Pembahasan 

Museum zoologi dan botani Indonesia di Salatiga, merupakan sebuah 

perencanaan baru kompleks bangunan dengan fungsi museum hewan 

(zoologi) dan tumbuh – tumbuhan (botani) endemik Indonesia. Museum ini 

memamerkan spesimen – spesimen mahluk hidup khas Indonesia dari 

beberapa segmen zaman hingga kini yang terdapat pada Indonesia. Tidak 

terdapat fasilitas untuk penelitian, karena museum ini merupakan museum 

pamer milik LIPI, dengan pusatnya yang memiliki fasilitas penelitian di 

Cibinong. Terdapat fasilitas bengkel taxidermy dan bengkel perawatan 
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specimen yang dipamerkan. Selain itu juga terdapat fasilitas penunjang 

berupa restoran dan toko souvenir. Lingkup pembahasan mengarah pada 

perencanaan dan perancangan secara arsitektural.  

 

1.4 Metoda Pembahasan 

Berikut akan dijabarkan bagaimana cara mengumpulkan data, 

menyusun data, menganalisa, dan menjadikannya program, sebagai acuan 

perancangan arsitektur. 

1.4.1 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data untuk museum zoologi dan botani ini, 

digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu sebagai berikut: 

1.4.1.1 Data Primer 

Merupakan data pokok yang berisikan informasi mengenai aspek-

aspek utama, yang didapat dengan cara: 

 Observasi Lapangan 

Mengunjungi museum sejenis dengan judul, yaitu Museum Zoologi 

Bogor, dan Museum Etnobotani Bogor. Masuk kedalam museum sebagai 

pengunjung, mengamati kondisi secara riil dan mendokumentasikannya, lalu 

menganalisa kinerja bangunan secara pribadi kelebihan dan kekurangan 

museum. Selain mengamati kinerja bangunan, perilaku pengunjung juga 

menjadi objek pegamatan. 
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 Wawancara 

Melakukan wawancara dengan pengelola, untuk mendapatkan 

informasi yang dibutuhkan, dan juga mengetahui permasalahan dan 

kebutuhan yang harus dipenuhi. 

Selain itu, juga melakukan wawancara secara spontan dengan 

pengunjung museum, untuk mengetahui penilaian pengunjung terhadap 

museum tersebut.  

1.4.1.2 Data Sekunder 

Pengumpulan data sekunder, didapat melalui literatur buku, jurnal, 

LTP terdahulu, berita, artikel pada website, dan juga peraturan – peraturan 

yang berkaitan dengan regulasi maupun syarat museum, yang berhubungan 

dengan topik pembahasan. 

1.4.2 Metode Penyusunan dan Analisa 

Metode yang akan digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dan 

komparatif, dimana akan dikomparasikan antara kondisi riil museum yang 

disurvey, dengan teori - teori yang didapat dari data sekunder. Komparasi 

akan menghasilkan rumusan masalah, yang akan dianalisis untuk 

mendapatkan solusi permasalahan. 



6 
 

 

Diagram 1 metode penyusunan dan analisa 

(sumber : analisis pribadi) 

1.4.3 Metode Pemrograman 

 Tahap Analisa 

Menganalisa lebih lanjut mengenai rumusan masalah yang ada, 

hingga menghasilkan permasalahan dominan dan solusinya, penekanan 

desain, persyaratan desain, analisis studi aktifitas, studi kebutuhan ruang dan 

persyaratannya, hingga studi lokasi tapak. 

 Tahap Sintesa 

Sintesa dilakukan dengan menarik kesimpulan dari tahap analisa, 

sehingga menghasilkan informasi yang nantinya digunakan sebagai dasar 

dari landasan teori dan pemrograman, sebagai acuan untuk perancangan 

arsitektur 
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1.4.4 Metode Perancangan Arsitektur 

Berikut ini adalah metode yang digunakan dalam perancangan projek 

ini: 

 Programming 

Programming dilakukan untuk mengetahui segala kebutuhan dan 

syarat untuk kompleks bangunan dengan fungsi museum zoologi dan botani. 

 Pembuatan Konsep Desain 

Menguraikan konsep perancangan, baik berupa paragraph deskripsi, 

maupun sketsa dan skema yang menunjang penjelasan dari gagasan konsep 

desain. 

 Rancangan Desain Skematik 

Merupakan pengembangan dari konsep desain yang diterapkan dalam 

perancangan desain, pada tahap ini dihasilkan tata ruang luar maupun dalam 

bangunan, dan juga studi massa bangunan dan pengolahannya. Disajikan 

dalam bentuk sketsa – sketsa. 

 Pengembangan Perancangan Desain 

Pengembahangn desain adalah proses lanjutan dari desain skematik, 

dimana pengembangan ini dibuat dalam bentuk gambar situasi-siteplan-

denah-tampak-potongan-detail desain (standart gambar kerja) yang disajikan 

dalam 2 dimensi, maupun 3 dimensi. Serta tampilan perspektif 3 dimesi yang 

dapat menunjang sebagai gambar presentasi. 
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 Presentasi Produk Desain 

Presentasi produk desain menampilkan hasil dari perancangan desain 

(gambar kerja maupun perspektif 3 dimensi), yang diberi penjelasan, dalam 

bentuk power point maupun poster, dan juga maket. 

1.5 Sistematika Pembahasan 

1.5.1 BAB I : Pendahuluan 

Berisikan uraian yang bersifat mengantar dan mengenalkan judul 

projek, yang terdiri dari beberapa subbab yaitu, latar belakang projek, tujuan 

dan sasaran pembahasan, lingkup pembahasan, metoda pembahasan, dan 

sistematika pembahasan. 

1.5.2 BAB II : Tinjauan Projek 

Berisikan mengenai gambaran proyek secara umum, pengantar 

kedalam permasalahan dan memberi penjelasan tentang deskripsi dari 

projek, latar belakang projek, perkembangan, trend masa kini, serta sasaran 

yang akan dicapai. 

Selain itu juga terdapat tinjauan khusus, dimana akan diuraikan secara 

deskriptif, mengenai khasus judul yang dipilih, baik secara deduktif maupun 

induktif. Dalam penjelasan juga akan dijelaskan mengenai terminology 

projek, uraian kegiatan dan fasilitas, spesifikasi dan persyaratan desain baik 

dari segi bangunan, maupun lingkungan. Dan juga penjelasan mengenai 
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kesimpulan, batasan dan anggapan dari projek museum zoologi dan botani 

Indonesia di Salatiga. 

1.5.3 BAB III : Analisa Pendekatan Program Arsitektur 

Berisikan uraian secara kualitatif dan kuantitatif, mengenai analisis 

pendekatan program arsitektur, yang menjadi pertimbangan untuk diterapkan 

pada bab iv, yaitu program arsitektur. 

Pada bab ini terdapat 3 subbab, yaitu: 

 Analisa pendekatan arsitektur, yaitu berupa studi aktifitas dan studi 

fasilitas. 

 Analisa pendekatan sistem bangunan, yaitu berupa studi sistem 

struktur dan enclosure, studi utilitas, dan studi pemanfaatan teknologi. 

 Analisa konteks lingkungan, berupa analisa pemilihan tapak, untuk 

projek perancanggan baru. 

1.5.4 BAB IV : Program Arsitektur 

Berisikan uraian program arsitektur yang sudah ditetapkan, 

berdasarkan dari pertimbangan bab sebelumnya, sekaligus merupakan 

kesimpulan dari uraian yang terdahulu. Program arsitektur pada bab ini akan 

digunakan sebagai pedoman dalam tahap perancangan skematik desain. 

1.5.5 BAB V : Kajian Teori 

Pada bab ini akan dijelaskan uraian mengenai kajian teori dari 

penekanan desain / tema desain dan juga kajian teori permasalahan dominan 
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pada projek, lengkap dengan studi preseden dan juga kemungkinan 

implementasi teori pada projek yang dibahas. 

1.5.6 Daftar Pustaka 

Berisikan daftar sumber – sumber data dan informasi yang digunakan 

dalam pembahasan baik literature secara kepustakaan ataupun elektronik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


