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BAB III  

ANALISA PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR 

3.1 Analisis Pendekatan Arsitektur 

3.1.1 Studi Aktifitas 

3.1.1.1 Pengelompokan Aktifitas 

Tabel 1 studi aktifitas 

(sumber : analisis pribadi) 

PENGUNJUNG 

No Pelaku Jumlah Aktifitas Kebutuhan Ruang Sifat 

1 Pengunjung 

Umum 

  Datang Way in Publik 

  Parkir Parkir pengunjung  Publik 

  Membeli tiket Loket tiket Publik 

  BAB / BAK Toilet / Lavatory Servis 

  Masuk museum Entrance Publik 

  Melihat museum 

botani 

Ruang pamer 

museum botani 

Publik 

  Melihat museum 

zoologi 

Ruang pamer 

museum zoologi 

Publik 

  Melihat pameran 

temporer 

Ruang pamer 

temporer 

Publik 
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  Membeli makan / 

minum 

Restoran Publik 

  Membeli sovenir Toko Sovenir Publik 

  Pulang Way out Publik 

        

2 Pengunjung 

Khusus 

(Instansi 

Pendidikan) 

  Datang Way in Publik 

  Parkir Parkir pengunjung Publik 

  Membeli tiket Loket tiket Publik 

  Kumpul u/ briefing Aula Semi 

Privat 

  BAB / BAK Toilet / Lavatory Servis 

  Masuk museum Entrance Publik 

  Melihat museum 

botani 

Ruang pamer 

museum botani 

Publik 

  Melihat museum 

zoologi 

Ruang pamer 

museum zoologi 

Publik 

  Melihat pameran 

temporer 

Ruang pamer 

temporer 

Publik 

  Makan / minum Restoran Publik 

  Membeli sovenir Toko Sovenir Publik 

  Pulang Way out Publik 
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PENGELOLA 

No Pelaku Jumlah Aktifitas Kebutuhan Ruang Sifat 

1 Direktur & 

Wakil 

Direktur 

2 Datang Way in Publik 

  Parkir Parkir pengelola Semi 

Privat 

  Mendapat 

laporan kerja 

Ruang kantor direktur 

& wakil 

Privat 

  Kontrol karyawan Ruang kantor Semi 

Privat 

  Bertemu tamu Ruang kantor direktur 

& wakil 

Privat 

  Rapat Ruang rapat Privat 

  BAB / BAK Toilet / Lavatory Servis 

  Makan - minum Restoran / ruang 

makan pengelola 

Semi 

Privat 

  Pulang Way out Publik 

        

2 Tata Usaha 4 Datang Way in Publik 

  Parkir Parkir pengelola Semi 

Privat 
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  Mengurus 

administrasi 

Ruang kantor tata 

usaha 

Privat 

  Rapat Ruang rapat Privat 

  BAB / BAK Toilet / Lavatory Servis 

  Makan - minum Restoran / ruang 

makan pengelola 

Semi 

Privat 

  Pulang Way out Publik 

        

3 Sub.bag. 

Botani 

        

  3.1. Kepala 1 Datang Way in Publik 

    Parkir Parkir pengelola Semi 

Privat 

    Menerima 

laporan 

Kantor Sub.bag. Botani Privat 

    Menyusun 

laporan 

Kantor Sub.bag. Botani Privat 

    Kontrol bawahan Kantor Sub.bag. Botani Privat 

    Rapat Ruang rapat Privat 

    BAB / BAK Toilet / Lavatory Servis 

    Makan - Minum Restoran / Ruang Semi 
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makan pengelola Privat 

    Pulang Way out Publik 

          

  3.2. 

Register 

Botani 

1 Datang Way in Publik 

    Parkir Parkir pengelola Semi 

Privat 

    Mengerjakan 

registrasi 

Kantor Sub.bag. Botani Privat 

    Penyimpanan 

koleksi baru 

Gudang benda koleksi Privat 

    Pengarsipan R. Arsip Privat 

    Rapat Ruang rapat Privat 

    BAB / BAK Toilet / Lavatory Servis 

    Makan - Minum Restoran / Ruang 

makan pengelola 

Semi 

Privat 

    Pulang Way out Publik 

          

  3.3. Kurator  1 Datang Way in Publik 

  Botani   Parkir Parkir pengelola Semi 

Privat 

      Mengerjakan Kantor Sub.bag. Botani Privat 
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kurasi 

      Rapat Ruang rapat Privat 

      BAB / BAK Toilet / Lavatory Servis 

      Makan - Minum Restoran / Ruang 

makan pengelola 

Semi 

Privat 

      Pulang Way out Publik 

            

  3.4 

Konservator 

2 Datang Way in Publik 

      Parkir Parkir pengelola Semi 

Privat 

      Pengecekan 

spesimen 

Ruang pamer museum 

botani 

Publik 

      Pendataan 

kondisi 

Kantor Sub.bag. Botani Privat 

      Konservasi 

spesimen 

Bengkel Konservasi Privat 

      Rapat Ruang rapat Privat 

      BAB / BAK Toilet / Lavatory Servis 

      Makan - Minum Restoran / Ruang 

makan pengelola 

Semi 

Privat 
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      Pulang Way out Publik 

            

4 Sub.bag. 

Zoologi 

        

  4.1. Kepala 1 Datang Way in Publik 

      Parkir Parkir pengelola Semi 

Privat 

      Menerima 

laporan 

Kantor Sub.bag. 

Zoologi 

Privat 

      Menyusun 

laporan 

Kantor Sub.bag. 

Zoologi 

Privat 

      Kontrol bawahan Kantor Sub.bag. 

Zoologi 

Privat 

      Rapat Ruang rapat Privat 

      BAB / BAK Toilet / Lavatory Servis 

      Makan - Minum Restoran / Ruang 

makan pengelola 

Semi 

Privat 

      Pulang Way out Publik 

            

  4.2. 

Register 

1 Datang Way in Publik 
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  Zoologi   Parkir Parkir pengelola Semi 

Privat 

      Mengerjakan 

registrasi 

Kantor Sub.bag. 

Zoologi 

Privat 

      Penyimpanan 

koleksi baru 

Gudang benda koleksi Privat 

      Pengarsipan R. Arsip Privat 

      Rapat Ruang rapat Privat 

      BAB / BAK Toilet / Lavatory Servis 

      Makan - Minum Restoran / Ruang 

makan pengelola 

Semi 

Privat 

      Pulang Way out Publik 

            

  4.3. Kurator  1 Datang Way in Publik 

  Zoologi   Parkir Parkir pengelola Semi 

Privat 

      Mengerjakan 

kurasi 

Kantor Sub.bag. 

Zoologi 

Privat 

      Rapat Ruang rapat Privat 

      BAB / BAK Toilet / Lavatory Servis 

      Makan - Minum Restoran / Ruang Semi 
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makan pengelola Privat 

      Pulang Way out Publik 

            

  4.4 

Konservator 

2 Datang Way in Publik 

      Parkir Parkir pengelola Semi 

Privat 

      Pengecekan 

spesimen 

Ruang pamer museum 

zoologi 

Publik 

      Pendataan 

kondisi 

Kantor Sub.bag. 

Zoologi 

Privat 

      Konservasi 

spesimen 

Bengkel Taxidermi Privat 

      Rapat Ruang rapat Privat 

      BAB / BAK Toilet / Lavatory Servis 

      Makan - Minum Restoran / Ruang 

makan pengelola 

Semi 

Privat 

      Pulang Way out Publik 

            

5 Bagian 

Resto & 
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  Sovenir         

  5.1 Kepala 1 Datang Way in Publik 

      Parkir Parkir pengelola Semi 

Privat 

      Menerima 

laporan 

Kantor Kepala Privat 

      Menyusun 

laporan 

Kantor Kepala Privat 

      Kontrol bawahan Kantor Kepala Privat 

      Rapat Ruang rapat Privat 

      BAB / BAK Toilet / Lavatory Servis 

      Makan - Minum Restoran / Ruang 

makan pengelola 

Semi 

Privat 

      Pulang Way out Publik 

            

  5.2 Chef & 3 Datang Way in Publik 

  Asisten 

Chef 

3 Parkir Parkir pengelola Semi 

Privat 

      Menaruh barang Ruang Locker Semi 

Privat 

      Penerimaan stok Loading dock & Semi 
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bahan gudang bahan Privat 

      Memasak Dapur Semi 

Privat 

      BAB / BAK Toilet / Lavatory Servis 

      Makan - Minum Ruang makan 

pengelola 

Semi 

Privat 

      Pulang Way out Publik 

            

  5.3 Sanitary 2 Datang Way in Publik 

      Parkir Parkir pengelola Semi 

Privat 

      Menaruh barang Ruang Locker Semi 

Privat 

      Membersihkan 

dapur 

R. alat kebersihan & R. 

dapur 

Semi 

Privat 

      Membersihkan 

alat masak 

Area cuci Semi 

Privat 

      Membersihkan 

alat makan 

Area cuci Semi 

Privat 

      BAB / BAK Toilet / Lavatory Servis 

      Makan - Minum Ruang makan Semi 
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pengelola Privat 

      Pulang Way out Publik 

            

  5.4 Waiters 5 Datang Way in Publik 

      Parkir Parkir pengelola Semi 

Privat 

      Menaruh barang Ruang Locker Semi 

Privat 

      Membersihkan 

meja 

Restoran Publik 

      Melayani 

pemesanan 

Restoran Publik 

      Mengantar 

pesanan 

Restoran Publik 

      BAB / BAK Toilet / Lavatory Servis 

      Makan - Minum Ruang makan 

pengelola 

Semi 

Privat 

      Pulang Way out Publik 

            

  5.5 Kasir 1 Datang Way in Publik 

  Restoran   Parkir Parkir pengelola Semi 
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Privat 

      Menaruh barang Ruang Locker Semi 

Privat 

      Melayani 

pembayaran 

Kasir restoran Privat 

      BAB / BAK Toilet / Lavatory Servis 

      Makan - Minum Ruang makan 

pengelola 

Semi 

Privat 

      Pulang Way out Publik 

            

  5.6 Pelayan 

Toko 

2 Datang Way in Publik 

  Sovenir   Parkir Parkir pengelola Semi 

Privat 

      Menaruh barang Ruang Locker Semi 

Privat 

      Melayani pembeli Toko sovenir Publik 

      BAB / BAK Toilet / Lavatory Servis 

      Makan - Minum Ruang makan 

pengelola 

Semi 

Privat 

      Pulang Way out Publik 
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  5.7 Kasir 

Toko 

1 Datang Way in Publik 

  Sovenir   Parkir Parkir pengelola Semi 

Privat 

      Menaruh barang Ruang Locker Semi 

Privat 

      Melayani 

pembayaran 

Kasir toko sovenir Privat 

      BAB / BAK Toilet / Lavatory Servis 

      Makan - Minum Ruang makan 

pengelola 

Semi 

Privat 

      Pulang Way out Publik 

            

6 Bagian 

Perawatan 

        

  Bangunan &         

  Kebersihan         

  6.1 Kepala 1 Datang Way in Publik 

      Parkir Parkir pengelola Semi 

Privat 
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      Menerima 

laporan 

Kantor kepala Privat 

      Menyusun 

laporan 

Kantor kepala Privat 

      Kontrol bawahan Kantor kepala Privat 

      Rapat Ruang rapat Privat 

      BAB / BAK Toilet / Lavatory Servis 

      Makan - Minum Restoran / Ruang 

makan pengelola 

Semi 

Privat 

      Pulang Way out Publik 

            

  6.2 Teknisi 

M.E 

2 Datang Way in Publik 

  Teknisi 

Plumbing 

2 Parkir Parkir pengelola Semi 

Privat 

  Teknisi 

Bangunan 

2 Menaruh barang Ruang Locker Semi 

Privat 

      Melakukan 

pengecekan 

Masing - masing area   

        (R. MEE, Genset, 

AHU, Pompa,dll) 
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      Mengambil 

peralatan 

Gudang peralatan 

perawatan 

Semi 

Privat 

      Melakukan 

perbaikan 

Masing - masing area   

        (R. MEE, Genset, 

AHU, Pompa,dll) 

  

      BAB / BAK Toilet / Lavatory Servis 

      Makan - Minum Ruang makan 

pengelola 

Semi 

Privat 

      Pulang Way out Publik 

            

  6.3 Tenaga  12 Datang Way in Publik 

  Kebersihan   Parkir Parkir pengelola Semi 

Privat 

      Menaruh barang Ruang Locker Semi 

Privat 

      Mengambil alat 

kebersihan 

Janitor Semi 

Privat 

      Melakukan 

pembersihan 

Masing - masing area   

      BAB / BAK Toilet / Lavatory Servis 
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      Makan - Minum Ruang makan 

pengelola 

Semi 

Privat 

      Pulang Way out Publik 

            

7 Bagian 

Keamanan 

        

  7.1 Kepala 1 Datang Way in Publik 

      Parkir Parkir pengelola Semi 

Privat 

      Menerima 

laporan 

Kantor kepala 

keamanan 

Privat 

      Menyusun 

laporan 

Kantor kepala 

keamanan 

Privat 

      Kontrol bawahan Kantor kepala 

keamanan 

Privat 

      BAB / BAK Toilet / Lavatory Servis 

      Makan - Minum Restoran / Ruang 

makan pengelola 

Semi 

Privat 

      Pulang Way out Publik 

            

  7.2 Security 12 Datang Way in Publik 
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      Parkir Parkir pengelola Semi 

Privat 

      Menaruh barang Ruang Locker Semi 

Privat 

      Melakukan 

penjagaan 

Masing - masing area   

      Mengamati layar 

CCTV 

Ruang CCTV Privat 

      BAB / BAK Toilet / Lavatory Servis 

      Makan - Minum Ruang makan 

pengelola 

Semi 

Privat 

      Pulang Way out Publik 

            

8 Bagian 

Loket & 

        

  Guide         

  8.1 Kepala 1 Datang Way in Publik 

      Parkir Parkir pengelola Semi 

Privat 

      Menerima 

laporan 

Kantor kepala Privat 
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      Menyusun 

laporan 

Kantor kepala Privat 

      Kontrol bawahan Kantor kepala Privat 

      Rapat Ruang rapat Privat 

      BAB / BAK Toilet / Lavatory Servis 

      Makan - Minum Restoran / Ruang 

makan pengelola 

Semi 

Privat 

      Pulang Way out Publik 

            

  8.2 Loket 2 Datang Way in Publik 

      Parkir Parkir pengelola Semi 

Privat 

      Menaruh barang Ruang Locker Semi 

Privat 

      Melayani 

penjualan tiket 

Loket penjualan Privat 

      BAB / BAK Toilet / Lavatory Servis 

      Makan - Minum Ruang makan 

pengelola 

Semi 

Privat 

      Pulang Way out Publik 
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  8.3 Guide 5 Datang Way in Publik 

      Parkir Parkir pengelola Semi 

Privat 

      Menaruh barang Ruang Locker Semi 

Privat 

      Menunggu  Ruang guide Privat 

      Melayani 

pengunjung 

Area museum Publik 

      BAB / BAK Toilet / Lavatory Servis 

      Makan - Minum Ruang makan 

pengelola 

Semi 

Privat 

      Pulang Way out Publik 

            

9 Bagian 

Humas & 

2 Datang Way in Publik 

  Pemasaran   Parkir Parkir pengelola Semi 

Privat 

      Menerima 

laporan 

Kantor kepala Privat 

      Menyusun 

laporan 

Kantor kepala Privat 
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      Menyiapkan 

materi promosi 

Kantor kepala Privat 

      Rapat Ruang rapat Privat 

      BAB / BAK Toilet / Lavatory Servis 

      Makan - Minum Restoran / Ruang 

makan pengelola 

Semi 

Privat 

      Pulang Way out Publik 

 

3.1.1.2 Pola Aktifitas 

Berikut ini merupakan pola aktifitas dari tiap pelaku yang ada 

 Pola aktifitas pengunjung umum 

 

Diagram 3 pola aktifitas pengunjung umum 

(sumber : analisis pribadi) 

 Pola aktifitas pengunjung khusus ( mengunjungi salah satu museum ) 
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Diagram 4 pola aktifitas pengunjung khusus 

(sumber : analisis pribadi) 

 Pola aktifitas pengunjung khusus ( pengunjung restoran ) 

 

Diagram 5 pola aktifitas pengunjung khusus (pengunjung restoran) 

(sumber : analisis pribadi) 

 Pola aktifitas pengunjung khusus ( tamu kantor ) 

 

Diagram 6 pola aktifitas pengunjung khusus (tamu kantor) 

(sumber : analisis pribadi) 

 Pola aktifitas pengelola 
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Diagram 7 pola aktifitas pengelola 

(sumber : analisis pribadi) 

 Pola aktfitas perawatan materi pamer 

 

Diagram 8 Pola aktifitas perawatan materi pamer 

(sumber : analisis pribadi) 

 Pola aktifitas persiapan pameran temporer 

 

Diagram 9 pola aktifitas persiapan pameran temporer 

(sumber : analisis pribadi) 

3.1.1.3 Waktu Operasional Bangunan 

Tabel 2 waktu operasional banngunan 

(sumber : analisis pribadi) 
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Waktu Operasional Bangunan 

Fasilitas Kegiatan Waktu Operasional 

Museum Zoologi 

& Botani 

Pameran koleksi museum Senin - Jumat : pk 08.00 - 

17.00 

Sabtu, Minggu & hari libur : 

pk 08.00 - 20.00 

Bengkel 

Taxidermi 

Pembuatan / perbaikan 

spesimen 

Senin - Sabtu : pk 08.00 - 

17.00 

Bengkel 

Konservasi 

Pembuatan / perbaikan 

spesimen 

Senin - Sabtu : pk 08.00 - 

17.00 

Restoran Penjualan makanan - 

minuman 

Senin - Jumat : pk 08.00 - 

21.00 

Sabtu, Minggu & hari libur : 

pk 08.00 - 22.00 

Toko Sovenir Penjualan Sovenir Senin - Jumat : pk 08.00 - 

21.00 

Sabtu, Minggu & hari libur : 

pk 08.00 - 22.00 

Hall Pameran 

Temporer 

Pameran sementara Senin - Jumat : pk 08.00 - 

17.00 



85 
 

Sabtu, Minggu & hari libur : 

pk 08.00 - 20.00 

Aula Acara khusus, kumpul 

rombongan, dll 

Senin - Jumat : pk 08.00 - 

17.00 

Sabtu, Minggu & hari libur : 

pk 08.00 - 20.00 

Loket Penjualan tiket masuk 

museum 

Senin - Jumat : pk 08.00 - 

17.00 

Sabtu, Minggu & hari libur : 

pk 08.00 - 20.00 

Kantor Pengelola Aktifitas perkantoran Senin - Sabtu : pk 09.00 - 

14.00 

Security Aktifitas pengamanan Senin - Minggu 24 jam 

non-stop 

 

3.1.2 Studi Fasilitas 

3.1.2.1 Pendekatan Kebutuhan Ruang 

Dari studi aktifitas, dapat diketahui kebutuhan ruang sebagai berikut: 

Tabel 3 kebutuhan ruang 

(sumber : analisis pribadi) 

Kebutuhan Ruang 
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N
o Nama Ruang No Nama Ruang 

1 Parkir pengunjung  23 Ruang rapat 

2 Parkir pengelola 24 Lounge kantor 

3 Loket tiket 25 Pantry 

4 Penitipan barang 26 Ruang makan karyawan 

5 Ruang guide 27 Bengkel Taxidermi 

6 

Ruang pamer museum botani 
(area campur, raflessia, 
nephentes, orchid, bambu, 
taman bambu, dampak 
kerusakan alam) 28 Bengkel Konservasi 

7 

Ruang pamer museum zoologi 
(area serangga, pisces, 
amphibi, reptil, aves, taman 
burung, mamalia, dampak 
kerusakan alam) 29 Ruang Preparasi 

8 Ruang pamer temporer 30 Gudang benda koleksi botani 

9 Aula 31 Gudang benda koleksi Zoologi 

10 Restoran (r.makan) 32 Kantor keamanan pusat 

11 Loading dock 33 Pos/ podium jaga 

12 Gudang bahan makanan 34 Ruang CCTV 

13 Dapur 35 Ruang Locker 

14 R. alat kebersihan 36 Mushola 

15 Area cuci 37 Toilet / Lavatory 

16 Kasir restoran 38 Janitor 

17 Toko Sovenir 39 
Gudang peralatan perawatan 
bangunan 

18 Kasir toko sovenir 40 R. Genset 

19 
Ruang kantor direktur & wakil 
direktur 41 R. ME 

20 Ruang kantor tata usaha 42 R. AHU 

21 Kantor staff 43 Taman / Landscape 

22 R. Arsip Museum     

 

3.1.2.2 Diagram Hubungan Ruang 

Diagram hubungan ruang makro: 
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Diagram 10 diagram hubungan ruang makro 

(sumber : analisis pribadi) 

Diagram hubungan ruang mikro: 

Museum botani 
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Diagram 11 diagram hubungan ruang mikro museum botani 

(sumber : analisis pribadi) 

Museum Zoologi 
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Diagram 12 diagram hubungan ruang mikro museum zoology 

(sumber : analisis pribadi) 

Bengkel taksidermi & bengkel konservasi 
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Diagram 13 diagram hubungan ruang mikro bengkel taxidermy & konservasi 

(sumber : analisis pribadi) 

Kantor pengelola 
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Diagram 14 diagram hubungan ruang mikro kantor pengelola 

(sumber : analisis pribadi) 

3.1.2.3 Pendekatan Jumlah Pelaku 

Analisis jumlah pengelola 

Tabel 4 analisis jumlah pengelola 

(sumber : analisis pribadi) 

No Pelaku Jumlah 

1 Direktur & Wakil Direktur 2 

2 Tata Usaha 4 

3 Sub.bag. Botani   

  3.1. Kepala 1 
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  3.2. Register Botani 1 

  3.3. Kurator Botani 1 

  3.4 Konservator 2 

4 Sub.bag. Zoologi   

  4.1. Kepala 1 

  4.2. Register 1 

  4.3. Kurator  1 

  4.4 Konservator 2 

5 Bagian Resto &   

  Sovenir   

  5.1 Kepala 1 

  5.2 Chef & 3 

  Asisten Chef 3 

  5.3 Sanitary 2 

  5.4 Waiters 5 

  5.5 Kasir 1 

  Restoran   

  5.6 Pelayan Toko 2 

  Sovenir   

  5.7 Kasir Toko 1 

  Sovenir   
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6 Bagian Perawatan   

  Bangunan &   

  Kebersihan   

  6.1 Kepala 1 

  6.2 Teknisi M.E 2 

  Teknisi Plumbing 2 

  Teknisi Bangunan 2 

  6.3 Tenaga  12 

  Kebersihan   

7 Bagian Keamanan   

  7.1 Kepala 1 

  7.2 Security 12 

8 Bagian Loket &   

  Guide   

  8.1 Kepala 1 

  8.2 Loket 2 

  8.3 Guide 5 

9 Bagian Humas & 2 

  Pemasaran   

JUMLAH TOTAL PENGELOLA 76 
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Analisis jumlah pengunjung 

Untuk memperkirakan jumlah pengunjung museum zoologi dan botani 

Indonesia ini dibutuhkan data kunjungan wisatawan ke Salatiga, namun 

karena tidak ketersediaan data, maka jumlah wisatawan diasumsikan 

menggunakan data kunjungan wisatawan ke Museum Palagan Ambarawa, 

dengan pertimbangan lokasi Museum Palagan Ambarawa yang cukup dekat 

dengan lokasi museum, dan Museum Palagan Ambarawa merupakan 

museum yang memiliki peminat kunjungan yang cukup tinggi didaerah sekitar 

lokasi Salatiga, serta ketersediaan data kunjungannya yang lengkap. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Data Strategis Kabupaten 

Semarang tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, berikut ini merupakan jumlah 

pengunjung Museum Palagan Ambarawa: 

Tabel 5 jumlah pengunjung museum palagan ambarawa dari tahun 2011 – 
2015 

(sumber : analisis pribadi) 

Jumlah Pengunjung Museum Palagan Ambarawa 

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 

17121 19064 32493 35969 35448 

Dari data tersebut, maka dapat diketahui bahwa, persentase naik 

turunya jumlah pengunjung: 

 Pada tahun 2012 naik sebesar 11,4 % 

 Pada tahun 2013 naik sebesar 70,4 % 
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 Pada tahun 2014 naik sebesar 10,6 % 

 Pada tahun 2015 turun sebesar 1,4 % 

Maka, rata – rata peningkatan jumlah pengunjung tiap tahun sebesar 

22,75 %. Dibulatkan naik menjadi 23 %. 

Dengan diketahuinya rata - rata persentase peningkatan jumlah 

pengunjung, dapat dihitung perkiraan jumlah pengunjung pada tahun 2035 

(20 tahun setelah 2015), dengan rumus: 

Tp = a + (p-1)b 

Tp = Jumlah pengunjung pada tahun 2035 

a = Jumlah pengunjung pada tahun 2015 

p = Prediksi tahun ke 20 

b = Rata – rata jumlah peningkatan pengunjung 

Maka,  

Tp = a + (p-1)b 

Tp = 35448 + (20-1) x (23% x 35448) 

Tp = 35448 + 19 x 8153 

Tp = 35448 + 154907 

Tp = 190355 

Dari perhitungan diatas, diketahui bahwa pada tahun 2035, jumlah 

pengunjung tahunan museum zoology dan botani akan mencapai 190355 

(seratus sembilan puluh ribu tiga ratus lima puluh lima). 
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Jumlah pengunjung tiap bulan, diasumsikan jumlah pengunjung per 

tahun dibagi 12, yaitu 15863 (lima belas ribu delapan ratus enam puluh tiga). 

Jumlah pengunjung tiap hari diasumsikan dengan jumlah pengunjung per 

bulan dibagi 30, yaitu 529 (lima ratus dua puluh sembilan). Jumlah 

pengunjung tiap jamnya diasumsikan dengan jumlah pengunjung per hari 

dibagi waktu operasional museum, yaitu sembilan jam (08.00 – 17.00), maka 

per jam nya akan ada 59 orang, dibulatkan menjadi 60 orang. 

3.1.3 Studi Ruang Khusus 

Ruang khusus yang akan dibahas adalah ruang untuk penyajian 

materi pamer/ spesimen, dan ruang bengkel taxidermi, yang sama dengan 

bengkel konservasi. 

 Studi ruang untuk mengamati penyajian materi pamer & diorama, 

dalam beberapa type penyajian : 

Berdasarkan teori mengenai kemampuan melihat berdasarkan sudut 

pandang mata, terhadap suatu benda, yang diambil dari Human Dimention & 

Interior Space, kemampuan mata manusia untuk melihat secara vertical, 

meliliki sudut tertentu dengan kemampuan tertentu (gambar), batasan sudut 

yang dirasa nyaman untuk dijadikan standart kenyamanan pandangan adalah 

pada sudut 30 derajat ke atas dari garis lurus mata, dan 40 derajat ke bawah 

dari garis lurus mata, dengan asumsi bola mata melihat lurus ke depan. 
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Pada sudut tersebut, merupakan kemampuan mata yang baik, dalam 

menganalisa perbedaan warna, sehingga dipastikan apabila objek benda 

dilihat dalam jangkauan sudut tersebut, objek akan terlihat jelas. 

 

Gambar 36 sudut pandang vertical manusia 

(sumber : Human Dimension & Interior Space) 

Kemampuan melihat berdasarkan sudut mata horizontal juga 

dijelaskan pada buku Human Dimention & Interior Space (gambar). 

Penglihatan horizontal dengan sudut 10 – 20 derajat ke kanan dan ke kiri dari 

garis lurus mata  merupakan sudut yang nyaman untuk membaca tulisan. 

Penglihatan horizontal dengan sudut 30 derajat ke kiri dan ke kanan dari 

garis lurus mata, merupakan sudut yang nyaman untuk melihat suatu symbol 
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atau tanda. Sedangkan untuk penglihatan horizontal dengan sudut 60 derajat 

ke kanan dan ke kiri dari garis lurus mata merupakan batas sudut 

kemampuan mata yang baik dalam melihat perbedaan warna. 

 

Gambar 37 sudut pandang horizontal manusia 

(sumber : Human Dimension & Interior Space) 

Pada buku Data Arsitek jilid 1, dijelaskan bahwa kegiatan mata 

dibedakan menjadi melihat dan mengamati. Mengamati merupakan kegiatan 

yang lebih mendetail dari sekedar melihat, sehingga membutuhkan 

kefokusan mata yang lebih. Untuk mendapatkan kefokusan, semakin kecil 
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sudut penglihatan mata baik vertical maupun horizontal, maka akan semakin 

fokus. Dan semakin untuk mengecilkan sudut, maka jarak antara objek 

dengan mata harus didekatkan. 

Dalam menentukan jarak pandang penyajian koleksi museum, 

diperlukan spesifikasi untuk melihat objek benda secara menyeluruh. Dengan 

spesifikasi melihat secara menyeluruh, maka akan didapatkan jarak pandang 

yang pas untuk melihat objek secara utuh. Apabila jarak diperjauh, maka 

objek akan tetap terlihat, namun pandangan menjadi melebar, mengikuti 

sudut yang melebar. Apabila jarak diperdekat, maka objek tidak bisa dilihat 

secara menyeluruh, namun dapat mengamati objek lebih baik pada suatu 

segmen objek tersebut. 

Dari teori dan analisa tersebut, dapat disimpukan bahwa, dalam 

menentukan jarak untuk melihat penyajian materi pamer, harus memenuhi 

kenyamanan untuk melihat objek secara keseluruhan. Jarak ini dapat 

dikatakan sebagai jarak ideal dan juga jarak terjauh untuk melihat penyajian 

materi. Jarak ini mempengaruhi kebutuhan ruang untuk melihat (gambar). 

Apabila ingin mengamati materi pamer, maka jarak objek dengan pengamat 

dapat lebih dekat. 

Sedangkan untuk sudut kenyamanan untuk melihat, dapat 

menggunakan sudut maksimal kemampuan mata dalam membedakan warna 

sebagai patokannya, yaitu pada : 



100 
 

Penglihatan vertical : dengan sudut 30 derajat ke atas dari garis lurus mata, 

dan 40 derajat ke bawah dari garis lurus mata, 

Penglihatan horizontal : dengan sudut 30 derajat ke kiri dan ke kanan 

dari garis lurus mata. 

Dari standart sudut pandang diatas, dapat menghasilkan 2 pendekatan 

dalam menentukan jarak pandang ideal dan kebutuhan ruang, pertama 

pendekatan melalui sudut penglihatan vertical (gambar) dan pendekatan 

melalui sudut penglihatan horizontal (gambar). 

 

Gambar 38 pendekatan dalam menentukan jarak pandang melalui sudut 
pandang vertical 

(sumber : analisis pribadi) 
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Gambar 39 pendekatan dalam menentukan jarak pandang melalui sudut 
pandang vertical 

(sumber : analisis pribadi) 

 

Pendekatan pertama, dengan sudut pandang vertical dapat digunakan 

apabila benda relatif berbentuk tinggi (lebar < tinggi). Sedangkan pendekatan 

kedua, dengan sudut pandang horizontal, digunakan untuk benda yang 

berbentuk memanjang / lebar (lebar > tinggi). 

- Island 1 

Type ini memiliki diameter panggung 600cm, dengan tinggi 30cm. 

Dalam analisa perhitungan kebutuhan ruang, menggunakan 

pendekatan sudut pandang horizontal, karena type ini berbentuk 

melebar. Diameter total untuk island 1 ini 1287 cm, dengan ketinggian 
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objek maksimal 476cm. Total kebutuhan luas untuk diorama sekaligus 

area melihat adalah: 

       

                 

              

L = 129.9 m2 

 

 

Gambar 40 analisis spasial untuk display tipe island 1 

(sumber : analisis pribadi) 

- Island 2 
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Type ini memiliki diameter panggung 300cm, dengan tinggi 30cm. 

Dalam analisa perhitungan kebutuhan ruang, menggunakan 

pendekatan sudut pandang horizontal, karena type ini berbentuk 

melebar. Diameter total untuk island 2 ini 701 cm, dengan ketinggian 

objek maksimal 302cm. Total kebutuhan luas untuk diorama sekaligus 

area melihat adalah: 

       

                 

               

L = 38.5 m2 
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Gambar 41 analisis spasial untuk display tipe island 2 

(sumber : analisis pribadi) 

 

- Island 3 

Type ini memiliki diameter panggung 200cm, dengan tinggi 30cm. 

Dalam analisa perhitungan kebutuhan ruang, menggunakan 

pendekatan sudut pandang horizontal, karena type ini berbentuk 

melebar. Diameter total untuk island 3 ini 505 cm, dengan ketinggian 

objek maksimal 245cm. Total kebutuhan luas untuk diorama sekaligus 

area melihat adalah: 
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L = 19.9 m2 

 

Gambar 42 analisis spasial untuk display tipe island 3 

(sumber : analisis pribadi) 

- Diorama 1 

Type ini memiliki alas panjang 200cm dan lebar 200cm, dengan sisi 

belakang berupa setengah lingkaran. Tinggi panggung 100cm. Dalam 

analisa perhitungan kebutuhan ruang, menggunakan pendekatan 
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sudut pandang vertikal, karena type ini berbentuk meninggi. Jarak 

pandang dari diorama paling ideal adalah 248cm, dan total kebutuhan 

luas untuk diorama sekaligus area melihat adalah: 4,98m x 2m = 9.96 

m2. 

 

Gambar 43 analisis spasial untuk display tipe diorama 1 

(sumber : analisis pribadi) 

- Diorama 2 

Type ini memiliki alas panjang 120cm dan lebar 120cm, dengan sisi 

belakang berupa setengah lingkaran. Tinggi panggung 100cm. Dalam 

analisa perhitungan kebutuhan ruang, menggunakan pendekatan 
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sudut pandang vertikal, karena type ini berbentuk meninggi. Jarak 

pandang dari diorama paling ideal adalah 248cm, dan total kebutuhan 

luas untuk diorama sekaligus area melihat adalah: 4,18m x 1,2m = 

5.02 m2. 

 

Gambar 44 analisis spasial untuk display tipe diorama 2 

(sumber : analisis pribadi) 

 

- Base 1 

Type ini memiliki diameter panggung 100cm, dengan tinggi 100cm. 

Dalam analisa perhitungan kebutuhan ruang, menggunakan 

pendekatan sudut pandang vertikal, karena type ini berbentuk 
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meninggi. Diameter total untuk Base 1 ini 504 cm, dengan ketinggian 

objek maksimal 250cm. Total kebutuhan luas untuk diorama sekaligus 

area melihat adalah: 

-        

-                 

-               

- L = 19.9 m2 

 

Gambar 45 analisis spasial untuk display tipe base 1 

(sumber : analisis pribadi) 

- Base 2 

Type ini memiliki diameter panggung 60cm, dengan tinggi 100cm. 

Dalam analisa perhitungan kebutuhan ruang, menggunakan 
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pendekatan sudut pandang vertikal, karena type ini berbentuk 

meninggi. Diameter total untuk Base 2 ini 480 cm, dengan ketinggian 

objek maksimal 250cm. Total kebutuhan luas untuk diorama sekaligus 

area melihat adalah: 

       

               

              

L = 18.1 m2 

 

 

Gambar 46 analisis spasial untuk display tipe base 2 

(sumber : analisis pribadi) 
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- Base 3 

Type ini memiliki diameter panggung 60cm, dengan tinggi 100cm. 

Dalam analisa perhitungan kebutuhan ruang, menggunakan 

pendekatan sudut pandang horizontal, karena type ini berbentuk 

melebar. Diameter total untuk Base 3 ini 221 cm, dengan ketinggian 

objek maksimal 40cm. Total kebutuhan luas untuk diorama sekaligus 

area melihat adalah: 

       

                 

              

L = 3.83 m2 
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Gambar 47 analisis spasial untuk display tipe base 3 

(sumber : analisis pribadi) 

- Vitrine 1 

Type ini memiliki alas panjang 100cm dan lebar 100cm. Dalam analisa 

perhitungan kebutuhan ruang, menggunakan pendekatan sudut 

pandang vertikal, karena type ini berbentuk meninggi. Titik refrensi 

vitrin pada bagian bawah, karena vitrine tidak memiliki panggung. 

Jarak pandang dari vitrine paling ideal adalah 188cm, dan total 

kebutuhan luas untuk vitrine sekaligus area melihat adalah: 3.38m x 

1m = 3.38 m2. 
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Gambar 48 analisis spasial untuk display tipe vitrine 1 

(sumber : analisis pribadi) 

- Vitrine 2 

Type ini memiliki alas panjang 100cm dan lebar 70cm. Dalam analisa 

perhitungan kebutuhan ruang, menggunakan pendekatan sudut 

pandang vertikal, karena type ini berbentuk meninggi. Titik refrensi 

vitrin pada bagian atas, karena bagian bawah vitrine tidak digunakan 

untuk memamerkan objek. Jarak pandang dari vitrine paling ideal 

adalah 100cm, dan total kebutuhan luas untuk vitrine sekaligus area 

melihat adalah: 2.2m x 1m = 2.2 m2. 



113 
 

 

Gambar 49 analisis spasial untuk display tipe vitrine 2 

(sumber : analisis pribadi) 

- Panel  

Type ini berupa panel yang menempel di dinding dengan panjang 

250cm dan lebar 100cm. Dalam analisa perhitungan kebutuhan ruang, 

menggunakan pendekatan sudut pandang vertikal, karena type ini 

berbentuk meninggi. Titik refrensi panel pada bagian bawah, karena 

panel menerus dari bawah. Jarak pandang dari panel paling ideal 

adalah 194cm, dan total kebutuhan luas untuk panel sekaligus area 

melihat adalah: 1.94m x 1m = 1.94 m2. 
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Gambar 50 analisis spasial untuk display tipe panel 

(sumber : analisis pribadi) 

 Studi ruang untuk bengkel taxidermy : 

Ruang taxidermy merupakan ruang yang digunakan untuk membuat 

maupun memperbaiki specimen awetan. Luas total ruangan ini adalah 19.2m 

x 16m = 307.2 m2 



115 
 

 

Gambar 51 studi ruang untuk bengkel taxidermy 

(sumber : analisis pribadi) 

 Locker : untuk menyimpan barang bawaan dari kurator / pelaku. 

 Gudang sementara : untuk menyimpan specimen sesudah diproses. 

Ruangan tidak boleh lembab, dengan suhu yang terkontrol menggunakan Ac. 

Luasan disesuaikan agar muat digunakan untuk menyimpan specimen 

ukuran terbesar (gajah). 
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 Ruang bahan kimia : menyimpan bahan kimia yang dibutuhkan untuk 

memproses specimen. Ruangan ini harus kering, dan suhunya dikontrol 

dengan Ac. 

 Lemari peralatan : lemari untuk menyimpan alat dan perkakas untuk 

memproses specimen. 

 Ruang cat : ruang untuk melakukan pengecatan terhadap specimen, 

cat menggunakan teknik airbrush, ruang ini sekaligus untuk menyimpan cat. 

Ruangan harus kering dan memiliki sirkulasi udara yang baik karena 

digunakan untuk proses pengecatan. 

 Meja kerja : meja untuk memproses specimen, ukuran meja dibuat 

besar agar cukup untuk memproses specimen yang berukuran sedang 

seperti kancil, monyet, dll. Pada area meja kerja, ruangan harus terang 

karena pekerjaan cukup mendetail, serta diperlukan wash bak pada ujung – 

ujung meja kerja. 

 Area angin – angin : tahap akhir dari pemrosesan pembuatan 

specimen adalah pengeringan, pengeringan dilakukan dengan diangin – 

anginkan saja. Area ini harus kering agar specimen bisa kering dan tidak 

keluar jamur. 

 Area basah : area untuk cuci dan membersihkan area lainnya. 

 Area Kerja : area untuk memproses specimen yang berukuran besar, 

yang tidak bisa dikerjakan di meja kerja. Area ini harus terang, kering dan 
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cukup luas, karena digunakan untuk memproses specimen yang besar 

seperti badak, banteng, hingga gajah. 

 Ruang bahan : ruang bahan merupakan ruang untuk bahan isian 

specimen, seperti kulit kayu, kawat, besi, dll. Ruangan ini harus kering. 

3.1.4 Studi Luas Bangunan dan Luas Lahan Parkir 

Berikut ini merupakan studi luas bangunan, dan studi luas lahan parkir 

: 

3.1.4.1 Studi Luas Bangunan 

Studi kebutuhan luas pada ruang didalam bangunan museum zoology 

dan botani ini dibuat berdasarkan pada standard dan analisis, berikut ini 

merupakan tabel perhitungan studi luas bangunan : 

 

(dilampirkan) 

 

3.1.4.2 Studi Luas Lahan Parkir 

 Pengelola 

Jumlah pengelola : 76 orang 

Mobil (20%)  : 15 orang 

 Lp = A x Lpm 

 Lp = 15 x 15 m2 

 Lp = 225 m2 
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 Keterangan : 

 Lp = Luas parkir 

 A = Jumlah kendaraan 

 Lpm = Luas parkir kendaraan 

 

Motor (60%)  : 45 orang 

 Lp = A x Lpm 

 Lp = 45 x 2 m2 

 Lp = 90 m2 

 Keterangan : 

 Lp = Luas parkir 

 A = Jumlah kendaraan 

 Lpm = Luas parkir kendaraan 

 

Diantar (20%) : 16 orang 

 

Luas total kebutuhan parkir pengelola  : 

 Lpt = Lp mobil + Lp motor + sirkulasi 100% 

 Lpt = 225 + 90 + sirkulasi 100% 

 Lpt = 315 + sirkulasi 100% 

 Lpt = 630 m2 
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 Pengunjung 

Jumlah pengunjung : berdasarkan perhitungan asumsi, jumlah 

pengunjung per jam adalah 60, lama waktu rata – rata dalam mengunjungi 

museum adalah 3 jam, sehingga akan ada pengunjung sebanyak 180 orang, 

ditambah dengan asumsi restaurant yang juga penuh dengan pengunjung 

sebanyak 116 orang, dan juga ada karya wisata anak sekolah yang 

menggunakan kapasitas penuh aula yaitu 200 orang. Maka jumlah 

pengunjung total dalam 1 waktu adalah 180 + 116 + 200 = 496 orang. 

Mobil (60%)  : 178 orang, diasumsikan 1 mobil berisikan 4 orang, 

maka 178 : 4 = 44.5 , dibulatkan menjadi 45 mobil. 

 Lp = Jumlah mobil x luas parkir 

 Lp = 45 x 15 m2 

 Lp = 675 m2 

Motor (40%)  : 118 orang, diasumsikan 1 motor berisikan 2 orang, 

maka 118 : 2 = 59 motor. 

 Lp = Jumlah motor x luas parkir 

 Lp = 59 x 2 m2 

 Lp = 118 m2 
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Bus pariwisata : kapasitas 40 orang per bus, rombongan 200 orang, 

maka butuh 5 bus. 

 Lp = Jumlah bus x luas parkir 

 Lp = 5 x 48 m2 

 Lp = 240 m2 

 

Luas total kebutuhan parkir pengunjung  : 

 Lpt = Lp mobil + Lp motor + Lp bus + sirkulasi 100% 

 Lpt = 675 + 118 + 240 + sirkulasi 100% 

 Lpt = 1033 + sirkulasi 100% 

 Lpt = 2066 m2 

 

Total luas lahan parkir 

 Total luas lahan parkir = Parkir pengelola + Parkir pengunjung 

 Total luas lahan parkir = 630 m2 + 2066 m2  

 Total luas lahan parkir = 2696 m2 

3.1.5 Studi Citra Arsitektural 

Citra arsitektural yang akan ditunjukan pada bangunan ini, harus 

menunjukan fungsi dan kegunaannya sebagai fasilitas museum zoologi dan 

botani.  
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Berikut ini contoh studi yang menjadi pertimbangan sebagai dasar penetapan 

citra arsitektural bangunan museum zoology dan botani : 

 Kinerja spasial yang baik, untuk menentukan kenyamanan dalam 

melihat materi pamer. 

 Sirkulasi dan hubungan ruang yang baik. 

 Penggunaan pencahayaan buatan dan alami pada ruang dan konteks 

yang tepat. 

 Penggunaan penghawaan buatan dan alami pada ruang dan konteks 

yang tepat. 

 Keserasian desain antara interior dan eksterior bangunan. 

 Penataan massa bangunan yang berkesan melebur dengan tapaknya. 

 Penerapan tema bangunan yang dipilih berdasarkan kesesuaian 

fungsi. 

 Detail dan estetika bangunan yang diinginkan. 

 Penataan landscape. 

 Dengan memperhatikan hal tersebut, diharapkan bangunan dapat 

menunjukan citra arsitektural yang sesuai dengan fungsi dan lingkungannya. 

3.2 Analisis Pendekatan Sistem Bangunan 

Berikut ini akan dijelaskan berbagai pilihan mengenai pendekatan 

sistem bangunan, dengan analisis dan kemungkinan penerapannya: 
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3.2.1 Studi Sistem Struktur dan Enclosure 

Berikut ini merupakan studi sistem struktur dan enclosure bangunan : 

3.2.1.1 Studi Sistem Struktur 

Struktur Bawah 

Pondasi Pile 

 

 

 

Pondasi pile merupakan 

pondasi degan 

kedalaman menengah 

hingga dalam, berbentuk 

tiang dengan modul 

tertentu yang dimasukan 

kedalam tanah dengan 

cara di pancang, atau di 

tekan. Tiang harus 

ditanam hingga 

mengenai tanah keras. 

Kelebihan : 

- Dapat digunakan untuk bangunan 

tinggi 

- Kekuatan pondasi dapat diatur 

dengan memanipulasi kualitas beton 

cor dan dimensi tulangan besi yang 

diinginkan 

 

Kekurangan : 

Mahal dari segi biaya 

pengangkutan dan harga 

satuan 

Pondasi Rakit 

 

 

 

Merupakan pondasi 

dangkal, pondasi yang 

menyeluruh bidang 

bawah bangunan (bawah 

lantai dasar). Pondasi 

menahan gaya vertical, 

biasanya diberi 

penambahan seperti 
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simpul atau tiang pada 

bagian tertentu untuk 

menahan gaya 

horizontal. 

Kelebihan : 

- Kekuatan pondasi dapat diatur 

dengan memanipulasi kualitas beton 

cor dan dimensi tulangan besi yang 

diinginkan 

- Dapat digunakan sekaligus sebagai 

pondasi core bangunan 

Kekurangan : 

- Beban maksimal 5 

level lantai 

- Belum banyak pekerja 

yang dapat 

mengerjakan 

- Mahal dari segi biaya 

pengangkutan dan 

harga satuan 

 

Super structure 

Struktur Rangka 

 

 

Struktur dengan komponen 

utama kolom dan balok. Gaya 

diteruskan dari balok menuju 

kolom lalu pondasi. 

Kelebihan : 

- Kekuatan struktur dapat diatur 

dengan memanipulasi kualitas 

beton cor dan dimensi tulangan 

besi yang diinginkan 

- Ekonomis dari segi biaya 

perawatan 

- Sudah banyak pekerja yang 

dapat mengerjakan 

- Resistensi terhadap api yang 

tinggi 

Kekurangan : 

- Memerlukan tenaga ahli 

teknik sipil untuk 

menganalisis kekuatan dan 

dimensi 

- Memerlukan coating lapisan 

khusus untuk perlindungan 

terhadap iklim 

- Memiliki gaya lateral yang 

sangat tinggi, sehingga pada 

kasus high rise building harus 

menggunakan bracing / 

belting 
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Dinding Masif 

 

 
 

Struktur dimana dinding menjadi 

kekuatan untuk memikul beban 

diatasnya. Dinding secara 

menyeluruh yang mengelilingi 

bangunan. 

Kelebihan : 

- Sangat stabil dan kokoh 

- Suhu didalam bangunan 

cenderung stabil 

 

Kekurangan : 

- Sangat mahal 

- Potensi memasukkan cahaya 

dan udara kedalam bangunan 

menjadi sangat minim 

Plat Dinding Sejajar 

 

 
 

Dimana dinding menjadi pemikul 

beban, namun tidak dinding 

secara keseluruhan. 

Kelebihan : 

- Stabil dan kokoh 

Kekurangan : 

- Cenderung mahal 

 

 

Konstruksi Lantai 

Waffle structure 

 

 

Konstruksi lantai yang membuat 

balok menjadi grid rapat dengan 

ukuran yang kecil. 
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Kelebihan : 

- Stuktur dapat diekspos 

Mempunyai estetika yang indah 

Kekurangan : 

- Harga pembuatan mahal 

- Pembuatan bekesting sulit 

 

Flat Slab 

 

 

Merupakan struktur dimana 

plat lantai lansung ditopang 

oleh kolom, dengan penebalan 

pada plat lantai, dan 

penambahan drop panel pada 

kolom (seperti kolom 

cendawan). 

Kelebihan : 

- Struktur dapat di ekspose 

Mengefisienkan ketinggian bangunan  

Kekurangan : 

- Biaya cenderung mahal, 

karena keseluruhan plat 

lantai harus tebal 

 

 

Konstruksi Pelingkup 

Shell  

 

 

Beton massiv tipis, yang dibuat 

dengan bentuk lengkung 

tertentu sehingga memiliki 

kekuatan untuk berdiri. 
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Kelebihan : 

- Stuktur dapat diekspos 

- Mempunyai estetika yang indah 

- Kekuatan beton dapat 

dimanipulasi 

- Variasi bentuk yang beragam 

 

Kekurangan : 

- Harga pembuatan mahal 

- Pelubangan yang bisa 

dilakukan sedikit 

 

Space Frame 

 

 

Konstruksi rangka ruang yang 

terbentuk dari modul pipa baja 

dengan connector nya. 

Kelebihan : 

- Lebih rigid 

- Tahan gempa 

- Bentuk sangat beragam 

- Relative lebih ringa 

 

Kekurangan : 

- Biaya cenderung mahal 

- Tenaga dengan keahlian 

khusus 

 

3.2.1.2 Studi Sistem Enclosure 

Penutup lantai 

Keramik 
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Kelebihan : 

- Tahan terhadap panas api 

- Harga ekonomis 

- Mudah dibersihkan 

- Tidak mudah menyerap noda 

- Mudah dipotong dan dibentuk 

dan diaplikasikan oleh tukang 

 

Kekurangan : 

-Nat terlihat, terkesan kurang 

rapi 

-bila dipasang dengan tidak 

benar, dapat meletup 

Beton Ekspose 

 

 

 
 

 

Kelebihan : 

- Perawatan mudah 

- Harga relative lebih ekonomis, 

namun dengan hasil yang natural 

dan mewah 

 

Kekurangan : 

- Agar hasil rapi, harus 

memakai tukang ahli 

- Perlu dilapisi coating agar 

permukaan lebih awet dan 

mudah dibersihkan. 

 

 

Lantai Kayu Plastik 
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Kelebihan : 

- Tahan terhadap air dan 

panas(tidak lapuk) 

- Tidak lucin 

- Ringan 

- Warna dan motif yang beragam, 

dapat menyesuaikan desain 

 

Kekurangan : 

- Pecah jika dibebani benda 

dengan bobot melebihi 

kekuatan 

- Tekstur belum bisa 

menyamai kayu asli yang 

eksotis. 

 

 

 

Lantai Vinyl 

 

 
 

 

Kelebihan : 

- Mudah dipotong dan dibentuk 

menyesuaikan ruang 

- Elastis sehingga tidak mudah 

sobek 

- Mudah dalam pemasangan, 

seperti memasang stiker 

Kekurangan : 

- Harga yang cenderung  

mahal 

- Mudah terbakar 

- Permukaan mudah tergores. 

 

 

 

Marmer 
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Kelebihan: 
-Sambungan bisa dibuat tidak 
terlihat 
-Tampilan yang mewah 
-Tahan panas dan goresan 
-Dengan ketebalan yang baik, 
memiliki kekuatan yang baik untuk 
menerima beban 

Kekurangan: 
-Perlu tenaga ahli untuk 
memasang dengan baik 
-Relatif lebih mahal 
-Mudah menyerap noda 

 

Dinding 

Batu bata 

 

 
 

 

 

Kelebihan : 

- Tahan api 

- Ekonomis 

- Lebih kedap terhadap suara 

- Tahan terhadap perubahan 

suhu ekstrim 

- Banyak tenaga yang sudah 

dapat mengaplikasikan 

 

Kekurangan : 

- Tidak tahan terhadap 

kelembaban yang tinggi 

- Mudah mengalami retak 

rambut pada lapisan 

finishingnya 

- Waktu pemasangan yang 

lama, hanya dapat 1 meter 

ketinggian per hari. 

 

Dinding precast 
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Kelebihan : 

- Kedap terhadap suara 

- Tahan api 

- Memiliki durabilitas yang tinggi 

- Kualitas terjamin, karena dibuat 

dipabrik 

- Pemasangan cepat, biasanya 

dry joint 

Kekurangan : 

- Harus dengan modul tertentu 

- Harga yang relative mahal 

 

Dinding beton bertulang 

 

 

Kelebihan: 
- Bisa sekaligus menjadi struktur 
- Kuat, tahan api, kedap suara, 

lebih aman dari pembobolan 
- Bentuk dinding bisa sangat 

beragam 

Kekurangan: 
- Relatif lebih mahal 
- Apabila sebagai struktur, ada 

batasan dalam pelubangan 
- Berat 

Partisi kaca 
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Kelebihan : 

- Mudah dalam pemasangan dan 

perawatan 

- Memiliki nilai estetis secara 

arsitektural 

- Pemasangan cepat 

Kekurangan : 

- Kaca dengan kualitas yang 

baik tentu lebih mahal 

 

Kalsium board / kalsium plank 

 

 
 

 

 

Kelebihan : 

- Tahan terhadap muai dan susut  

- Harga lebih ekonomis 

- Mudah dalam pengaplikasian 

dan pembongkaran 

 

 

Kekurangan : 

- Tidak kedap terhadap suara 

- Tidak dapat menahan 

tekanan beban yang berat 

- Tidak tahan api dan air 

 

 

Plafond 

Kalsiboard 
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Kelebihan : 

- Tahan terhadap muai dan susut  

- Harga lebih ekonomis 

- Mudah dibentuk 

- Ringan 

Kekurangan : 

- Tidak kedap terhadap suara 

- Tidak tahan terhadap api 

PVC board 

 

 
 

 

Kelebihan : 

- Tahan air 

- Anti rayap 

- Lebih kedap suara 

- Tidak memerlukan finishing, 

dan sambungan rapi 

- Motif dan warna sangat 

beragam 

  

Kekurangan : 

- Harga relatif mahal 
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Penutup atap 

Dak Beton 

 

 
 

 

 

Kelebihan : 

- Dapat difungsikan menjadi 

ruang 

- Perawatan dan life time yang 

panjang 

- Bentuk sangat beragam 

 

Kekurangan : 

- Mahal 

- Proses pengerjaan relative 

lebih lama 

- Apabila bocor, perawatan 

mahal 

 

 

Atap Rumput (roof garden) 

 

 
 

 

Kelebihan : 

- Dapat membuat suhu didalam 

bangunan lebih dingin 

- Bisa dijadikan taman aktif 

- Menjadi estetika eksterior yang 

menaik 

- Baik terhadap iklim mikro pada 

tapak 

Kekurangan : 

- Harga mahal, dan 

mempengaruhi dalam 

perancangan kolom dan 

balok, karena sama seperti 

membuat lantai tingkat. 

- Perawatan khusus 
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Kaca 

 

 
 

 

Kelebihan : 

- Cahaya dapat masuk kedalam 

bangunan, sehingga menjadi 

penerangan alami 

- Estetika untuk eksterior 

bangunan 

- Mudah dibersihkan dari kotoran 

 

Kekurangan : 

- Harga mahal 

- Membawa panas masuk 

kedalam bangunan 

- Perawatan khusus 

 

 

 

 

3.2.2 Studi Sistem Pencahayaan dan Penghawaan 

Dalam sebuah bangunan, sistem pencahayaan dan penghawaan, 

sangat berpengaruh terhadap penggunaan energi dalam bangunan. Berikut 

ini akan dijelaskan mengenai studi sistem pencahayaan dan penghawaan: 

3.2.2.1 Studi Sistem Pencahayaan 

Terdapat 2 sistem pencahayaan, yaitu pencahayaan alami melalui 

terang langit, dan pencahayaan buatan. Kebutuhan pencahayaan kini bukan 

hanya sebagai pemenuh kebutuhan saja, namun juga untuk menambah nilai 
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estetika dan suasana ruang. Berikut ini penjelasan mengenai masing – 

masing sistem pencahayaan: 

Pencahayaan alami 

Prinsip dari pencahayaan alami adalah memasukkan sinar matahari/ 

terang langit untuk menerangi dalam bangunan. Di negara tropis seperti 

Indonesia sangat mudah untuk mendapatkan sinar matahari, namun sinar 

matahari membawa panas masuk kedalam ruang, sehingga cahaya yang 

baik untuk pencahayaan alami adalah melalui terang langit. Pencahayaan 

alami dapat dimasukan melalui: 

Dari atap :dapat menggunakan material atap transparan, seperti kaca, 

polikarbonat, dan material transparan lainnya. Namun biasanya, lubang 

cahaya dari atap membawa sinar matahari lansung, sehingga dapat 

membawa panas. Sehingga perlu dipikirkan material yang dapat mereduksi 

panas masuk ke dalam ruang. Penggunaan kaca reyben dapat menjadi 

solusi untuk mereduksi panas yang masuk. Dibawah ini merupakan contoh 

pengaplikasian atap kaca pada gedung Semarang Medical Center, 

menggunakan kaca yang dapat mereduksi panas. 
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Gambar 52 pencahayaan alami melalui atap kaca di Semarang Medical 
Center 

(sumber : dokumentasi pribadi) 

Selain untuk fungsi penerangan, pencahayaan alami dari atap juga 

dapat difungsikan untuk fungsi estetis, dengan membentuk lubang cahaya 

sehingga lebih indah (gambar 53) atau mengatur arah masuk cahaya untuk 

pembayangan (gambar 54). 

 

Gambar 53 pencahayaan alami pada twist and shout house di Semarang 

(sumber : dokumentasi pribadi) 
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Gambar 54 pencahayaan alami pada firminy church 

(sumber : uncubemagazine.com) 

Dari dinding : menggunakan pelubangan dinding melalui ventilasi, 

jendela, pintu, krawang (rooster) atau material dinding yang transparan 

seperti kaca atau glassblock. 

Untuk khasus museum, benda koleksi tidak boleh terkena matahari 

lansung, sehingga pencahayaan alami dihindari di beberapa bagian ruang, 

atau menggunakan reflector. 

Pencahayaan buatan 

Pencahayaan buatan diterapkan pada ruang yang sukar mendapat 

cahaya alami, maupun ruang dengan persyaratan pencahayaan khusus 

misalnya lux tertentu. Dengan pencahayaan buatan, cahaya lebih dapat 

dikontrol.  
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Pada dasarnya, tujuan pencahayaan dibagi menjadi 2, yaitu: 

 General Lighting : Digunakan pada ruangan secara umum, untuk 

memenuhi kebutuhan kinerja visual. 

 Decorative Lightning : Untuk menambah estetika ruang melalui 

cahaya, dan memberi suasana ruang yang berbeda, pada tempat 

dipasangnya lampu tersebut. 

Berdasarkan teknik pengaturan datangnya arah cahaya, dapat 

diterapkan dengan berbagai variasi, seperti: 

 Direct light : cahaya lansung diarahkan menuju objek yang ingin 

disinari, bisa berupa benda, atau koridor jalan. Contoh dari direct light adalah 

lampu down light atau spot light. 

 Indirect light : cahaya tidak diarahkan lansung ke objek, tetapi melalui 

pantulan ke bidang lain, sehingga menghasilkan cahaya yang teduh. 

Contohnya seperti menyinari bidang dinding atau plafond, untuk menerangi 

koridor / kamar yang tidak membutuhkan cahaya yang terang. 

 Track light : Pencahayaan dengan memasang lampu secara linear, 

atau per titik secara berurutan, dengan tujuan menjadi pemandu. Biasanya 

diterapkan pada ruang – ruang publik. 

Sedangkan untuk jenis lampu yang dapat digunakan adalah: 

Lampu Pijar 
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Krena sifatnya yang menghasilkan panas, lampu pijar dapat 

dimanfaatkan sebagai penghangat pada ruang tertentu, seperti ruang 

penyimpanan specimen atau ruang untuk membuat herbarium, lampu ini 

cukup baik, karena dapat menghasilkan panas dan membuat area sekitarnya 

kering, dan mencegah pertumbuhan jamur. Lampu ini dapat dimanfaatkan 

untuk merawat specimen. 

Lampu TL 

Lampu TL lebih dikenal dengan nama lampu neon oleh masyarakat 

umum, lampu ini memiliki efisiensi energi yang lebih baik dibanding dengan 

lampu pijar, dan luminasi yang baik. Namun bentuk armatur lampu TL ini 

kurang bagus. Lampu ini cocok diletakkan pada koridor servis, maupun ruang 

servis seperti ruang genset, ruang MEE, ruang AHU, gudang. 

Lampu LED 

Lampu LED merupakan lampu dengan teknologi terbaru, dimana 

lampu ini dikalim lebih hemat energi, dan tidak menghasilkan panas (low uv), 

serta cahaya yang lebih sehat untuk mata. Lampu ini baik digunakan dimana 

saja, seperti koridor, ruang kantor, hingga untuk penerangan jalan. 

LED Strip 

LED strip pada dasarnya sama dengan lampu LED pada umunya, 

namun memiliki bentuk seperti selang / tali memanjang, dengan titik – titik 

lampu tiap jarak tertentu. Lampu ini sangat baik diterapkan sebagai lampu 

dekorasi, atau sebagai track light. 
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Gambar 55 Led stip 

(sumber : depoled.com) 

 

3.2.2.2 Studi Sistem Penghawaan 

Terdapat 2 macam jenis penghawaan, yaitu penghawaan alami dan 

penghawaan buatan, berikut ini penjelasannya: 

 Penghawaan alami : merupakan upaya desain pasif bangunan, untuk 

menatur masuknya udara dengan mengatur arah bukaan sehingga terjadi 

aliran udara dalam ruang. Beberapa contoh peghawaan alami adalah: 

· Cross ventilation, dimana bangunan diberi lubang ventilasi, pada sisi 

dinding yang berhadapan, dan lebih optimal dilakukan bila bidang 

yang dilubangi merupakan jarak terpendek suatu ruang. 
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Gambar 56 jenis cross ventilation berdasarkan letak lpelubangan 

(sumber : reissdesignstudio.com) 

· Chimney effect, penarikan udara untuk masuk ke dalam ruang, melalui 

lubang pada bawah/ tengah bangunan, dengan pembuatan lubang 

sejajar pada bagian atas bangunan. Udara yang mengalir pada atas 

bangunan, akan menarik udara dalam ruang, sehingga udara dalam 

ruang akan digantikan dengan udara yang berada di luar ruang.  

 

Gambar 57 aliran udara pada chimney effect 

(sumber : www.esru.strath.ac uk) 
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 Penghawaan buatan: Penghawaan buatan dapat diterapkan, apabila 

penghawaan alami tidak mungkin dilakukan, atau untuk memenuhi syarat 

suatu ruangan, yang suhunya harus terkontrol. Alternatif penghawaan buatan 

yaitu: 

· Kipas angin : berguna untuk menggerakan udara dalam ruang, 

sehingga pengguna ruang dapat merasakan sensasi sejuk dari 

terpaan udara. 

· Exhaust fan : berguna untuk menghisap udara untuk masuk / keluar 

ruangan, sesuai dengan kebutuhan 

· AC split : AC dengan control yang terdapat pada tiap unitnya, dapat 

diletakkan di tiap titik sesuai dengan kebutuhan.  

· AC central : AC dengan control terpusat, sehingga ketika mesin 

dihidupkan, semua output juga menyala. 

3.2.3 Studi Sistem Utilitas 

3.2.3.1 Sistem Distribusi Air Bersih 

Sumber air bersih berasal dari PDAM, sumur, dan pengolahan air 

hujan serta pengolahan grey water. Pengolahan air hujan dan pengolahan 

grey water diperlukan untuk menunjang fitur green building, dalam upaya 

penghematan air. Untuk pendistribusian air, terdapat 2 cara yaitu: 

Sistem up feed, dimana air dari sumber, disimpan di tandon bawah , 

lalu menggunakan pompa lansung didistribusi ke titik – titik output air. 
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Diagram 15 sistem up feed 

(sumber : analisis pribadi) 

Keunggulan dari sistem ini adalah, air yang keluar pada tiap titik akan 

memiliki tekanan yang sama. 

Kekurangannya, sistem ini lebih boros energi, karena pompa akan 

menyala tiap membutuhkan distribusi air, serta ketika mati lampu, dan tidak 

ada listrik darurat, air tidak dapat didistribusikan . 

Sistem down feed, dimana air dari sumber, disimpan di tandon bawah, 

lalu dipompa ke tandon atas, dari tandon atas didistribusi ke titik – titik output 

air. 

 

Diagram 16 sistem down feed 

(sumber : analisis pribadi) 

Keunggulan dari sistem ini adalah, lebih hemat energi, karena pompa 

tidak terus berjalan, hanya ketika mengalirkan air ke tandon atas 

Kelemahannya, biaya awal untuk pembuatan relative lebih mahal, 

karena menyiapkan tanki air bawah dan atas, serta tekanan air tiap titik bisa 

berbeda. 

3.2.3.2 Sistem Pengolahan Limbah 
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Terdapat 3 macam limbah, yaitu black water yang berasal dari closet, 

grey water yang berasal dari floor drain/ washtafel/ tempat wudhu, dan air 

hujan. Untuk mencapai fitur green pengolahan masing – masing limbah akan 

berbeda, dan tentunya bertujuan agar tidak mencemari lingkungan atau untuk 

pemakaian kembali. Berikut uraiannya: 

Black water, yang berasal dari pembuangan closet dialirkan ke bio 

septic tank, lalu diresapkan ke tanah. 

 

Diagram 17 pengolahan black water 

(sumber : analisis pribadi) 

Grey water, yang berasal dari floor drain, washtafel, tempat wudhu, di 

alirkan menuju bak pengumpul, lalu dilakukan filtrasi. Dari hasil filtrasi, 

disimpan dalam tangki air, yang dapat digunakan kembali untuk penyiraman 

tanaman atau flusing toilet. Apabila tanki penuh, air hasil olahan dapat 

dibuang di saluran kota dengan aman atau diresapkan ke tanah. 

 

Diagram 18 pengolahan grey water 



145 
 

(sumber : analisis pribadi) 

Air hujan, yang dikumpulkan melalui atap bangunan, ditampung dalam 

bak terpisah, dan dapat digunakan untuk menyirami tanaman, dan flushing 

toilet. 

 

Diagram 19 pengolahan air hujan 

(sumber : analisis pribadi) 

3.2.3.3 Sistem Pengolahan Sampah 

Terdapat 2 macam tempat sampah, yaitu organic dan anorganik. 

Mekanisme pengumpulan sampah melalui tempat sampah yang ada, dan 

terdapat tempat pembuangan sampah sementara. Untuk sampah anorganik 

dibuang ke tempat sampah, dan akan diangkut oleh truck sampah, 

sedangkan untuk sampah organic dibusukan menjadi kompos untuk pupuk 

tanaman pada area tapak. 
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Diagram 20 pengolahan sampah organic dan sampah anorganik 

(sumber : analisis pribadi) 

3.2.3.4 Sistem Penanganan Kebakaran 

Terdapat 2 sistem penanganan, yaitu sistem pasif dan sistem aktif. 

 

Diagram 21 sistem penanganan kebakaran 

(sumber : analisis pribadi) 

Sistem pasif: 

 Pemberian jalur evakuasi : Untuk ruangan public yang digunakan 

orang banyak dan dalam suasana yang ramai, akan menimbulkan kepanikan 

ketika terjadi kebakaran, maka perlu adanya kejelasan jalur evakuasi dengan 

tujuan keluar bangunan atau ke area yang aman. Jalur ini dapat ditunjukkan 

melalui denah bangunan / denah alur kunjungan. 
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 Pintu darurat dan tangga darurat : Pintu darurat harus terlihat jelas, 

biasanya berwarna merah dan diberi tulisan. Pintu ini mengarahkan ke 

tangga atau koridor dengan tujuan akhir luar ruangan atau area aman dari 

kebakaran. Ruangan koridor atau tangga darurat ini, haruslah kedap dari 

asap yang ada didalam bangunan.  

 Smoke detector : Smoke detector akan berfungsi sebagai sensor 

apabila ada asap yang berpotensi menjadi kebakaran. Secara otomatis 

smoke detector dapat deprogram untuk mengaktiftkan sprinkler dan alarm 

bahaya kebakaran. 

 Sprinkler : Terdapat 2 jenis sprinkler, yaitu wet pipe dan dry pipe. Pada 

wet pipe, pipa diisi penuh dengan air, sistem ini cocok untuk bangunan 

dengan tingkat resiko kebakaran tinggi. Sedangkan dry pipe, pipa hanya 

berisi udara bertekanan, sehingga pipa akan tetap kering, hingga mendeteksi 

adanya kebakaran. Sistem wet pipe ini lebih cocok untuk bangunan dengan 

resiko kebakaran rendah, seperti museum, karena tidak ada resiko 

kebocoran pipa yang akan merugikan museum. 

Aktif: 

 APAR : Alat Pemadam Api Ringan, berbentuk tabung berwarna merah, 

biasa diletakkan di area – area dengan resiko kebakaran tinggi, atau tiap 

jarak tertentu. APAR harus diletakkan pada tempat yang terlihat jelas. Isian 

APAR terdapat beberapa macam, mengikuti kebutuhan. 
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· APAR jenis cairan , merupakan jenis apar yang berisikan air 

dengan tekanan tinggi, APAR ini cocok untuk memadamkan api yang 

berasal dari bahan non-logam seperti kain, karpet, plastic, ketas dan 

sebagainya. Tetapi sangat berbahaya untuk kebakaran yang 

disebabkan oleh instalasi listrik. 

· APAR jenis busa / foam , jenis apar ini berisikan bahan kimia 

yang membentuk busa, busa AFFF (Aquaeous Film Forming Foam) 

yang keluar, akan menutupi permukaan material yang terbakar, 

sehingga oksigen tidak dapat masuk, dan api dapat padam. Cocok 

untuk memadamkan kebakaran oleh bahan padat non logam seperti 

kain, karpet, plastic, ketas dan sebagainya, dan juga bahan cair 

seperti minyak, alcohol, solvent, dan sebagainya. 

· APAR jenis serbuk kimia , terdiri dari serbuk kimia. Serbuk ini 

akan menyelimuti benda yang terbakar sehingga memisahkan unsur 

oksigen dari api. APAR jenis ini cocok untuk memadamkan api dari 

material padat non logam, bahan cair, hingga kebakaran oleh instalasi 

listrik. 

· APAR jenis karbondioksida , menggunakan karbondioksida 

sebagai bahan pemadamnya, cocok untuk memadamkan kebakaran 

yang berasal dari cairan, dan instalasi listrik. 

· Jenis APAR dapat terlihat dari warna strip pada tabung. Warna 

strip merah untuk APAR jenis air, Warna strip kuning untuk jenis foam, 
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Warna strip biru untuk serbuk kimia, dan warna strip hitam untk jenis 

karbondioksida. 

 

Gambar 58 jenis – jenis APAR 

(sumber : midiatama.co.id) 

 Hydrant pumpTerdapat  2 model hydrant pump, yang terdapat pada 

dalam ruangan biasa disebut hydran box, terdiri dari 1 set hydrant, selang 

dan noozle. Terdapat juga hydrant yang terdapat di luar ruangan, biasanya 

menjadi sumber air untuk pemadam kebakaran. Jarak antar titik hydrant 

pump idealnya tiap 20 meter. 

3.2.3.5 Sistem Komunikasi 

 Internal : Sistem komunikasi ini dibutuhkan untuk komunikasi dalam 1 

tapak, sistem komunikasi ini biasanya digunakan untuk komunikasi antar 

pengelola. Alat yang digunakan contohnya, jaringan intercom, dan juga 

walkie talkie. 
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 Eksternal : Komunikasi eksternal menghubungkan antar perorangan 

atau perusahaan, dengan jangkauan keluar tapak. Alat yang digunakan dapat 

berupa telepon interlokal, smartphone, laptop, yang memanfaatkan jaringan 

internet. 

3.2.3.6 Sistem Elektrikal 

Sumber utama listrik berasal dari PLN, sedangkan sumber sekunder 

menggunakan panel photovoltaic, dan sumber cadangan menggunkan 

genset. 

Panel photovoltaic diaplikasikan untuk membantu meringankan beban 

listrik dari PLN. Upaya ini dilakukan agar kompleks bangunan dapat secara 

mandiri menghasilkan energi listrik dan terjadi penghematan. 

 

diagram 22 sistem elektrikal 

(sumber : analisis pribadi) 

3.2.3.7 Sistem Transportasi Vertikal 

Tangga 

Merupakan alat transportasi vertical paling ramah lingkungan, karena tidak 

menggunakan listrik, namun menjadi tidak efektif, apabila digunakan untuk 
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membawa benda yang berat, dan apabila jumlah lantai lebih dari 4 lantai. 

Selain itu tangga juga tidak dapat digunakan oleh pengguna kursi roda. 

Ramp 

Ramp sangat baik untuk pengguna kursi roda, dan juga nyaman untuk 

digunakan manusia normal, dan orang tua. Kenyamanan ramp yang baik 

untuk digunakan tidak boleh lebih dari 1 : 12. Namun kelemahan dari ramp ini 

adalah, membutuhkan luas ruang yang cukup besar. 

Lift 

Merupakan alat transportasi vertical yang paling menggunakan banyak energi 

listrik, namun memberikan kenyamanan paling tinggi, dan juga sangat baik 

apabila digunakan untuk mengangkut barang. 

3.2.3.8 Sistem Keamanan 

Terdapat 2 sistem keamanan, yaitu keamanan aktif dan keamanan 

pasif. 

 Aktif, dengan menggunakan jasa satpam, ditempatkan dititik – titik 

penjagaan tertentu. 

 Pasif, dengan adanya CCTV pada setiap sudut ruang , yang merekam 

dan menampilkan citra visual pada layar monitor pusat dan menyala 24 jam 

3.2.3.9 Sistem Penangkal Petir 

Anti petir atau penyalur petir bekerja pada saat muatan listrik negatif di 

bagian bawah awan sudah tercukupi, maka muatan listrik positif di tanah 
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(bumi) akan segera tertarik keatas. Muatan listrik itu kemudian segera 

merambat naik melalui kabel konduktor penangkal petir, menuju ke ujung 

batang penangkal petir konvensional atau batang penangkal petir radius. 

Pada saat muatan listrik negatif berada cukup dekat di atas atap, daya tarik 

menarik antara kedua muatan semakin kuat, muatan positif di ujung-ujung 

penangkal petir tertarik ke arah muatan negatif. Pertemuan kedua muatan 

menghasilkan aliran listrik. Aliran listrik itu akan mengalir ke dalam tanah 

melalui kabel konduktor / kabel bc penangkal petir, melalui kabel konduktor 

penangkal petir / kabel bc penangkal petir, sehingga sambaran petir tidak 

mengenai bangunan / gedung. Berikut ini beberapa jenis penangkal petir: 

Sistem Thomas 

Kelebihan Kekurangan 

 

- Aman dan juga ramah 

lingkungan 

- Hanya membutuhkan 1 

down conductor, sehingga 

tidak mengganggu 

penampilan bangunan 

- Radius perlingungan luas 

- Radius berlindungan 

berbentuk kerucut dengan 

radius perlindungan hingga 

120 meter 

 

Jarak antara down 

conductor dengan 

electrode yang dibumikan 

harus dengan jarak 

sependek mungkin. 

 

Sistem Prevectron (E.S.E – Early Streamer Emission) 
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Kelebihan Kekurangan 

 

- Tingkat keamanan dan 

kecepatan mengalirkan arus 

petir ke grounding sangat 

tinggi 

- Mudah dalam pemasangan 

dan perawatan 

- Tahan terhadap tegangan 

tinggi 

- Cocok untuk iklim lembab 

karena bahan terbuat dari 

stainless steel 

- Radius perlindungan 

berbentuk sangkar, dengan 

radius perlindungan hingga 

120 meter 

 

Harga lebih mahal 

 

Sistem NeoFlash 

Kelebihan Kekurangan 

 

- Unit terminal sangat kokoh 

- Bebas perawatan 

- Radius perlingungan 

beberntuk sangkar dengan 

radius perlindungan hingga 

250 meter 

 

Radius perlindungan 

dipengaruhi letak 

ketinggian terminal, 

semakin tinggi letaknya, 

semakin luas radiusnya 

 

3.2.4 Studi Pemanfaatan Teknologi 

Tubular Daylighting 
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Merupakan teknologi yang dikembangkan untuk memasukkan cahaya 

dari luar ruangan dan dimasukan kedalam ruangan dengan menggunakan 

tabung reflektor. 

 

Gambar 59 bagian tubular day lighting 

(sumber : evstudio.com) 

Prinsip kinerja tubular daylighting : 

 Cahaya alami ditangkap oleh capture zone yang burupa lensa 

cembung 

 Didistribusikan oleh transfer zone dengan cara di pantulkan secara 

berulang 

 Dipancarkan oleh delivery zone ke dalam suatu ruang. 

 

Rain water harvesting 

Sistem Rain Water Harvesting disini dengan menggunakan produk Rain 

Store. 
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Gambar 60 konstruksi rain store 

(sumber : e-brochure rainstore) 

Kelebihan : 

- Dapat dijadikan sebagai struktur mandiri, sehingga lahan diatas rain 

store ini dapat digunakan untuk lahan parkir. 

- Biaya lebih murah dibandingkan apabila membuat bak beton. 

 

LED Curtain 

LED curtain adalah layar 2 dimensi yang mirip seperti tirai, sehingga 

memiliki bentuk yang fleksibel. LED ini dapat digunakan berbagai aplikasi, 

dari melapisi dinding untuk dekorasi, hingga menjadi layar untuk 

menampilkan visual.   
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Gambar 61 LED curtain 

(sumber : madeffect.com) 

3.3 Analisis Konteks Lingkungan 

Analisis konteks lingkungan dilakukan dengan melakukan analisis 

pemilihan lokasi, lalu dilanjutkan dengan melakukan analisis pemilihan tapak. 

3.3.1 Analisis Pemilihan Lokasi 

3.3.1.1 Alternatif lokasi 1 : Kelurahan Bugel, Kecamatan Sidorejo 

Dibawah ini merupakan area kelurahan Bugel dan pada bagian 

lingkaran merah merupakan area dengan peruntukan lahan sebagai fungsi 

pariwisata. 



157 
 

 

Gambar 62 peta udara kelurahan bugel 

(sumber : maps.google.com) 

Meskipun dalam rencana pola ruang kelurahan ini memiliki area untuk 

pariwisata, namun belum terdapat objek wisata pada kelurahan ini. Terdapat 

2 lokasi terpisah, yang dapat dijadikan sebagai fungsi pariwisata. Peruntukan 

lahan untuk fasilitas pariwisata diberi warna merah muda pada peta dibawah 

ini. Untuk menuju ke tapak, melalui jalan kolektor primer, dan jalan 

lingkungan. Selama perjalanan menuju tapak, sepanjang jalan terdapat 

pemandangan yang indah berupa pertanian lahan basah, dengan terasering 

– terasering yang baik, sehingga memiliki fitur landscape alami yang menarik. 
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Gambar 63 zona peruntukan pariwisata kelurahan Bugel 

(sumber : peta rencana pola ruang kota Salatiga oleh pemerintah kota 

Salatiga) 

Apabila diukur jaraknya dari bundaran Salatiga yang menjadi tetenger 

kota, kelurahan Bugel berjarak sekitar 2.5 km, dan membutuhkan waktu 

sekitar 5 menit perjalanan dengan mobil. 

 

Gambar 64 perkiraan waktu tempuh dari bundaran Salatiga ke lokasi 1 

(sumber : maps.google.com) 
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3.3.1.2 Alternatif lokasi 2 : Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo 

Dibawah ini merupakan area kelurahan Kumpulrejo dan pada bagian 

lingkaran merah merupakan area dengan peruntukan lahan sebagai fungsi 

pariwisata. 

 

Gambar 65 peta udara kelurahan Kumpulrejo 

(sumber : maps.google.com) 

Pada area ini, sudah terdapat objek pariwisata, yaitu Agrowisata Salib 

Putih, dan apabila diteruskan, terdapat tempat wisata Kopeng Treetop yang 

berada di kabupaten Semarang. Peruntukan lahan untuk fasilitas pariwisata 

diberi warna merah muda pada peta dibawah ini. Untuk menuju ke tapak, 

melalui jalan kolektor primer, dan jalan lingkar. Kondisi lingkungan di 

kelurahan ini cenderung monoton, karena dominan hutan dan permukiman.  
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Gambar 66 zona peruntukan pariwisata kelurahan Kumpulrejo 

(sumber : peta rencana pola ruang kota Salatiga oleh pemerintah kota 

Salatiga) 

Apabila diukur jaraknya dari bundaran Salatiga yang menjadi tetenger 

kota, kelurahan Bugel berjarak sekitar 4.8 km, dan membutuhkan waktu 

sekitar 10 menit perjalanan dengan mobil. 

 

Gambar 67 perkiraan waktu tempuh dari bundaran Salatiga ke lokasi 2 
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(sumber : maps.google.com) 

3.3.1.3 Matriks Pemilihan Lokasi 

Berikut ini merupakan matriks pemilihan lokasi, dengan 3 kriteria yang 

menjadi titik berat dalam factor penentuan: 

Tabel 6 matriks pemilihan lokasi 

(sumber : analisis pribadi) 

Kriteria Bobot Alternatif Lokasi 1 Alternatif Lokasi 2 

Skor (1-10) Nilai Skor (1-10) Nilai 

Pencapaian 30% 8 2,4 7 2,1 

Fitur landscape 

alami 

50% 8 4 6 3 

Prasarana 

berupa jalan 

20% 5 1 7 1,4 

NILAI TOTAL - 7,4 - 6,5 

 

Pertimbangan penilaian: 

Pencapaian, pencapaian dililai dari kedekatan lokasi dengan pusat 

kegiatan kota/ tetenger kota. Semakin dekat dengan pusat kegiatan kota / 

tetenger kota semakin baik. 

o Alternative 1 : Dekat dengan bundaran kota Salatiga, kampus UKSW, 

dan Pasar Raya Salatiga, maka diberi skor 8. 

o Alternative 2 : Cukup jauh dari bundaran kota dan pusat kegiatan kota, 

namun dekat dengan obyek wisata Salib Putih yang sudah terkenal, 

sehingga diberi skor 7. 
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Fitur landscape alami, adalah kondisi lingkungan kelurahan, yang dapat 

membantu meningkatkan suasana rileks dan memukau, variasi bentang alam 

dan keindahan landscape natural menjadi pertimbangan. 

o Alternative 1 : Selama perjalanan menuju tapak, sepanjang jalan 

terdapat pemandangan yang indah berupa pertanian lahan basah, 

dengan terasering – terasering yang baik, sehingga memiliki fitur 

landscape alami yang menarik dan menadapat score 8. 

o Alternative 2 : Kondisi lingkungan di kelurahan ini cenderung monoton, 

karena dominan hutan dan permukiman. 

Prasarana berupa jalan, kondisi jalan eksisting menuju lokasi, semakin 

baik (lebar, halus) semakin tinggi pointnya. 

o Alternative 1 : Jalan didominasi oleh jalan kolektor primer, lebar jalan 

sekitar 8 meter, namun di kelurahan Bugel, banyak jalan berlubang. 

Maka diberi skor 5. 

o Alternative 2 : Jalan didominasi oleh jalan kolektor primer, lebar jalan 

sekitar 8 meter, kualitas jalan baik, sangat jarang ada jalan berlubang. 

Maka diberi skor 8. 

3.3.2 Analisis Pemilihan Tapak 

Analisis pemilihan tapak dilakukan dengan menghitung kebutuhan luas 

tapak, lalu menganalisis alternatif tapak, dan diakhiri dengan matriks 

penilaian untuk menentukan tapak yang dipilih. 
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3.3.2.1 Studi Kebutuhan Luas Tapak 

Luas total bangunan : 10004 m2 

Berdasarkan perda Kabupaten Semarang nomor 2 tahun 2015, KDB 

untuk bangunan gedung wisata dan rekreasi, KDB tidak melebihi 40 % luas 

lahan.  

Perhitungan luas tapak : 

· Luas tapak = 
   

  
 x luas total bangunan 

· Luas tapak = 
   

  
 x 10004 

· Luas tapak = 2.5 x 10004 

· Luas tapak = 25010 m2 

 

Perhitungan luas ruang terbuka : 

· Ruang terbuka = 60 % x L tapak 

· Ruang terbuka = 60 % x 25010 

· Ruang Terbuka = 15006 m2 

· Perhitungan luas RTH (Ruang Terbuka Hijau) 

· RTH = 30% x ruang terbuka 

· RTH = 30% x 15006 

· RTH = 4501 m2 

 

Perhitungan luas ruang terbuka non hijau 
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Luas ruang terbuka non hijau merupakan ruang terbuka yang boleh 

diberi perkerasan.  

· Luas ruang terbuka non hijau = Luas ruang terbuka – RTH 

· Luas ruang terbuka non hijau = 15006 – 4501 

· Luas ruang terbuka non hijau = 10505 m2 

 

3.3.2.2 Alternatif Tapak A 

 

Gambar 68 alternatif tapak A 

(sumber : maps.google.com) 

Alamat : Jl. Nogosari, Kelurahan Bugel, Kecamatan Sidorejo, Salatiga. 

Tapak berada pada jalan lokal primer. Tapak merupakan lahan 

pertanian basah, dengan kontur yang menanjak pada bagian selatan tapak, 

dan bagian utara menghadap jalan tol. Tapak sangat menarik karena 

memiliki view to site yang baik, dan terdapat sungai irigasi yang melewati 

tapak. 

U 
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Potensi: 

· Memiliki view to site yang amat baik, baik dari jalan masuk ke tapak 

maupun dari jalan tol. 

· Kondisi alam pada tapak sangat menarik, dari bentuk terasering dan 

adanya sungai irigasi 

· Tersedia utilitas listrik 

Kendala : 

· Akses jalan depan tapak masih kurang baik, aspal yang berlubang, 

lebarnya hanya 5 meter. 

3.3.2.3 Alternatif Tapak B 

 

Gambar 69 alternatif tapak B 

(sumber : maps.google.com) 

Alamat : Jl. Patimura, Kelurahan Bugel, Kecamatan Sidorejo, Salatiga. 

U 
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Tapak merupakan lahan pertanian basah, dengan kontur yang relatif 

datar. Jalan depan tapak merupakan jalan kolektor sekunder. Tapak dibatasi 

oleh batas wilyah kelurahan. 

Potensi: 

· Kondisi jalan sudah baik, karena berada di jalan kolektor sekunder. 

Lebar jalan 6 meter, dengan kualitas yang baik. 

· Tersedia utilitas listrik. 

Kendala : 

· Tapak cenderung monoton. 

· View to site kurang baik. 

· Terlalu dekat dengan permukiman. 

 

3.3.2.4 Matriks Pemilihan Tapak 

Berikut ini merupakan matriks pemilihan tapak, dengan 3 kriteria yang 

menjadi faktor penentuan: 

Tabel 7 matriks pemilihan tapak 

(sumber : analisis pribadi) 

Kriteria Bobot Alternatif Tapak A Alternatif Tapak B 

Skor (1-10) Nilai Skor (1-10) Nilai 

View to site 30% 8 2,4 6 1,8 

Potensi alam 50% 8 4 6 3 

Prasarana 

berupa jalan 

20% 5 1 8 1,6 
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NILAI TOTAL - 7,4 - 6,4 

 

Pertimbangan penilaian: 

View to site, semakin menariknya view to site, semakin tinggi nilai yang 

diberi. 

o Tapak A : Memiliki view to site yang menarik, karena lingkungan tapak 

dan sudut pandang arah kedatangan menuju tapak sangat baik, maka 

diberi skor 8. 

o Tapak B : View to site biasa saja, tidak memberikan kesan impresi 

yang menarik, sehingga diberi skor 6. 

Potensi alam, adalah kondisi lingkungan tapak, variasi bentang alam dan 

keindahan landscape natural pada tapak menjadi pertimbangan. 

o Tapak A : Tapak memiliki kontur yang menarik, ditambah dengan 

adanya sungai yang melewati tapak, tapak memiliki potensi alam yang 

sangat bervariasi, sehingga mendapat score 8. 

o Tapak B : Tapak sangat monoton, kontur relatif datar dan kurang 

menarik, sehingga mendapat score 6. 

Prasarana berupa jalan, kondisi jalan eksisting menuju lokasi, semakin baik 

(lebar, halus) semakin tinggi pointnya. 
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o Tapak A : Jalan didominasi oleh jalan kolektor sekunder, namun jalan 

pada depan tapak merupakan jalan lokal primer yang kualitasnya 

kurang baik. Maka diberi skor 5. 

o Tapak B : Jalan merupakan jalan kolektor sekunder, lebar jalan sekitar 

6 meter, kualitas jalan baik, sangat jarang ada jalan berlubang. Maka 

diberi skor 8. 

Tapak terpilih : Tapak alternatif A, Jl. Nogosari, Kelurahan Bugel, Kecamatan 

Sidorejo, Salatiga. 

 

Gambar 70 peta kontur tapak terpilih 

(sumber : analisis pribadi) 

Jalan pada depan tapak merupakan jalan lokal primer dengan lebar 

jalan 5 meter. Jalan lokal primer memiliki garis sempadan pagar 5.5 meter 

dari as jalan, dan sempadan bangunan 10,75 meter dari as jalan. 
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Terdapat sungai tidak bertanggul dalam tapak dengan lebar 3 meter. 

Sungai jenis ini memiliki sempadan bangunan 2.5 meter dari tepi saluran, dan 

pagar boleh berhimpit pada tepi sungai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


