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BAB IV  

PROGRAM ARSITEKTUR 

 

4.1 Konsep Program 

4.1.1 Aspek Citra  

Citra yang ingin dibangun dari projek museum zoology dan botani ini 

adalah, bangunan yang menjadi icon baru di kota Salatiga. Aspek citra yang 

ingin ditunjukan adalah bangunan harus dapat merepresentasikan fungsinya 

sebagai museum zoology dan botani. 

4.1.2 Aspek Fungsi 

Museum ini memiliki fungsi utama sebagai kompleks pangunan 

edukasi dan wisata, yang mewadahi ilmu pengetahuan mengenai zoologi dan 

botani endemik Indonesia, disampaikan melalui berbagai tampilan, baik 2D 

(foto, video) dan 3D (specimen, tiruan). Dan dengan fungsi penunjang berupa 

bengkel taxidermy untuk pembuatan dan perbaikan specimen, hall pameran 

temporer, yang dapat digunakan untuk berbagai pameran sementara, dan 

restoran yang dibuka secara umum. 

4.1.3 Aspek Teknologi 

Pemanfaatan teknologi pada bangunan museum bertujuan untuk 

menghemat energi pada kompleks bangunan, dengan melakukan 

pemanfaatan terhadap sinar matahari yang dapat dijadikan listrik maupun 
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pencahayaan alami, air hujan dan grey water yang dapat dimanfaatkan 

kembali, serta pengolahan limbah. 

Selain untuk penghematan energi, pemanfaatan teknologi juga 

dimanfaatkan untuk menunjang materi pamer museum, sehingga museum 

dapat lebih menarik, seperti penggunaan LCD. 

4.2 Tujuan, Faktor Penentu, Faktor Persyaratan Perancangan 

4.2.1 Tujuan Perancangan 

Museum zoologi dan botani Indonesia, sebagai sarana edukasi dan 

wisata yang dibangun di Salatiga, bertujuan sebagai berikut: 

 Menciptakan sarana wisata baru, yang mendidik sekaligus menghibur. 

 Memperkenalkan dan menumbuhkan minat masyarakat secara luas, 

terhadap ilmu pengetahuan bidang biologi, yaitu zoology dan botani. 

 Menciptakan kompleks bangunan yang iconic sehingga menjadi icon 

baru dan destinasi wisata baru untuk kota Salatiga. 

4.2.2 Faktor Penentu Perancangan 

Dalam melakukan perancangan museum ini, terdapat beberapa factor 

yang mempengaruhi perancangan, yaitu: 

 Aktifitas pelaku 

Aktifitas pelaku akan menentukan kebutuhan fasilitas, dan akan 

menghasilkan kebutuhan ruang serta kebutuhan sirkulasinya. Sehingga 
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sangat berpengaruh terhadap dalam pembuatan skema diagram hubungan 

ruang. 

 Persyaratan ruang 

Persyaratan ruang tiap ruang akan berbeda, hal ini menyebabkan layout 

ruang dan spesifikasinya sangatlah unik, terutama pada ruang khusus, 

sehingga persyaratan perlu dipenuhi agar aspek fungsi dapat dipenuhi. 

 Jumlah dan cara memamerkan materi 

Jumlah materi pamer dan cara memamerkannya memberikan pengaruh 

terhadap luasan yang dibutuhkan museum. 

 Lingkungan 

Kondisi potensi dan kendala tapak, serta hasil dari analisisnya sangat 

mempengaruhi komples bangunan ini, dan juga bangunan ini juga 

diharapkan tidak memberikan dampak negative terhadap lingkungan 

sekitarnya. 

 Faktor peraturan  

Regulasi dari pemerintah seperti GSB, KDB, KLB, dan sebagainya, akan 

sangat mempengaruhi, karena memberikan batasan – batasan tertentu. 

4.2.3 Faktor Persyaratan Perancangan 

4.2.3.1 Persyaratan Arsitektural 

 Bangunan harus dapat memiliki citra yang sesuai dengan fungsi dari 

bangunan tersebut, yaitu museum zoology dan botani. 
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 Bangunan harus bersifat rekreatif. 

 Bangunan memiliki tatanan, ruang, dan bentuk yang berintegrasi 

dalam sirkulasi indoor maupun outdoor. 

 Bangunan didesain dengan memanfaatkan keunikan tapak. 

4.2.3.2 Persyaratan Bangunan 

 Menggunakan pencahayaan alami, semaksimal mungkin pada area 

tertentu yang cocok untuk diterapkan. 

 Menggunakan penghawaan alami, pada ruang yang memungkinkan 

untuk diterapkan. 

 Memiliki fasilitas untuk menangani kondisi darurat seperti alarm 

kebakaran, dan jalur evakuasi. 

 Memiliki jaringan utilitas dan mekanikal yang hemat energi. 

4.2.3.3 Persyaratan Lingkungan 

 Lokasi tapak sesuai dengan peta peruntukan lahan sesuai yang diatur 

pemerintah. 

 Memenuhi pesyaratan peraturan /  regulasi seperti GSB, KLB, KDB, 

RTH. 

 Terjangkau jaringan listrik, air, telepon, dan prasarana jalan yang 

memadai untk kendaraan bermotor. 
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4.3 Program Arsitektur 

4.3.1 Program Fasilitas 

Tabel 8 kebutuhan ruang kompleks museum 

(sumber : analisis pribadi) 

Kebutuhan Ruang 

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 
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21 Kantor staff 43 Taman / Landscape 

22 R. Arsip Museum     
 

4.3.2 Program Besaran Ruang 

Berikut ini merupakan ringkasan dari program besaran ruang : 

Tabel 9 Ringkasan program besaran ruang 

(sumber : analisis pribadi) 

Nama Ruang Luas (m2) 

Museum Botani 1969.058 

Museum Zoologi 2618.278 

Bengkel taxidermi & konservasi 860.16 

Ruang pamer temporer 225 

Aula 236.25 

Restoran (r.makan) 240.96 

Dapur 189.95 

Loading dock 116.4 

Gudang bahan makanan 6.2 

R. alat kebersihan dapur 1.8 

Area cuci 4.8 

Kasir restoran 2.25 

Toko Sovenir 98.1 

Kasir toko sovenir 2.25 

Loket tiket 3.8 

Penitipan barang 11.2 

Ruang guide 9.6 

Ruang Preparasi 44.22 

Ruang kantor direktur & wakil direktur 19.375 

Ruang kantor tata usaha 19.2 
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Kantor staff 136.08 

R. Arsip Museum 44 

Ruang rapat 53.7 

Ruang tunggu 11.57 

Ruang Lounge kantor 20.5 

Pantry 3.69 

Ruang makan karyawan 175.46 

Kantor keamanan pusat 30.5 

Pos/ podium jaga 8.4 

Ruang CCTV 4.62 

Ruang Locker 4.6 

Mushola 134.64 

Toilet / Lavatory pria 86.94 

Toilet / Lavatory wanita 119.04 

Toilet / Lavatory difabel 15.39 

Nursery 17.82 

Janitor 5.4 

Gudang benda koleksi botani 35 

Gudang benda koleksi Zoologi 35 

Gudang peralatan perawatan bangunan 35 

R. Genset 20 

R. ME 4 

R. AHU 15 

  

Luas 7695.201 

ditambah sirkulasi 30% 10003.7613 

dibulatkan 10004 
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4.3.3 Program Sistem Struktur dan Enclosure 

Program sistem struktur : 

Struktur : 

Struktur yang akan digunakan adalah struktur rangka, dimana kolom 

dan balok menjadi komponen utamanya. Pemilihan struktur rangka ini 

dikarenakan memiliki kelebihan yaitu fleksibilitasnya dalam merespon bentuk 

yang diinginkan. Serta memungkinkannya untuk membongkar dinding, 

karena dinding hanya sebagai pengisi. Selain itu juga memiliki sifat yang rigid 

sehingga mumpuni sebagai struktur untuk bangunan publik 

Pondasi : 

Pondasi menggunakan pondasi footplat, karena bangunan hanya 1 lantai, 

dan jenis tanah latosol yang cukup padat. 

Konstruksi lantai : 

Konstruksi lantai yang dipilih adalah konstruksi lantai konvensional 

dengan balok induk dan balok anak. Konstruksi ini sangat fleksibel dalam 

merespon bentuk, terlebih untuk mengikuti bentuk yang dibutuhkan untuk 

roof garden. 

Konstruksi atap: 

Konstruksi atap akan menggunakan spaceframe dan roof garden. 

Pemilihan spaceframe dikarenakan, spaceframe sangatlah adaptif terhadap 

bentuk – bentuk, sehingga banyak kemungkinan bentuk yang dapat 

diterapkan dan sangat bervariasi. Untuk roof garden, dipilih karena dapat 
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dimanfaatkan sebagai taman aktif, sekaligus untuk penambahan 

penghijauan. 

Program enclosure : 

· Penutup lantai : Jenis penutup lantai yang akan digunakan adalah karpet 

(aula), lantai marmer (pada area museum), lantai beton ekspos (pada area 

restoran), dan keramik. 

· Dinding : Dinding hanya sebagai komponen pengisi, material utama yang 

digunakan adalah batu bata, sedangkan untuk beberapa sekat yang memiliki 

kemungkinan untuk dibongkar seperti pada diorama, sekat ruang kantor, 

akan menggunakan dinding kalsiboard. Dinding berupa partisi kaca juga 

diterapkan, untuk bagian ruang tertentu yang membutuhkan koneksi visual 

dengan ruang lain atau ruang luar. 

· Plafond : Plafond menggunakan plafond pvc dengan rangka hollow, 

dan pada bagian tertentu dapat menggunakan plafond ekspos beton slab 

lantai, karena pada bagian slab tidak terdapat balok, sehingga dapat 

mengekpos keindahan konstruksi flat slab. 

· Penutup atap : Penutup atap menggunakan kaca, dan roof garden. 

4.3.4 Program Sistem Pencahayaan dan Penghawaan 

Sistem pencahayaan: 

Pencahayaan alami : 



179 
 

Pencahayaan alami didapat melalui atap kaca, serta pemanfaatan 

teknologi reflector cahaya maupun tabung cahaya matahari, dan juga dari 

material transparan seperti kaca untuk sekat ruang. Penerapan pencahayaan 

alami dilterapkan semaksimal mungkin, kecuali pada ruang dengan 

persyaratan khusus. 

Pencahayaan buatan : 

Untuk ruang – ruang yang tidak boleh terkena cahaya matahari, dan 

tidak terjangkau pencahayaan alami, diberi pencahayaan buatan berupa 

lampu LED sebagai general lighting, dipilih karena lebih hemat energi dan 

low UV. Selain general lighting, juga diterapkan decorative light untuk 

menambah suasana ruang dan juga track light sebagai pemandu jalan. 

Sistem penghawaan: 

Penghawaan alami : 

Penghawaan alami pada bangunan dilakukan dengan mengatur letak 

bukaan yang menyesuaikan arah angin. Akan menerapkan penghawaan 

cross ventilation dan venture effect. 

Penghawaan buatan : 

Menggunakan exhaust fan atau kipas angin, pada ruang – ruang 

servis, dan menggunakan AC pada ruang tertentu yang membutuhkan 

persyaratan mengenai suhu. 
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4.3.5 Program Sistem Utilitas 

4.3.5.1 Sistem Distribusi Air Bersih 

Menggunakan sistem down feed, karena dengan sistem ini, intensitas 

penggunaaan pompa relative lebih sedikit, sehingga dapat mengurangi 

penggunaan energi. Namun dengan kekurangan tekanan air tidak bisa stabil. 

 

Diagram 23 sistem distribusi air bersih terpilih 

(sumber : analisis pribadi) 

4.3.5.2 Sistem Pengolahan Limbah 

Grey water : 

Pemanfaatan kembali grey water yang berasal dari washtafel, floor drain dan 

tempat wudhu,yang kemudian di olah sehingga dapat digunakan sebagai air 

untuk flush toilet. 

 

Diagram 24 sistem pengolahan grey water terpilih 

(sumber : analisis pribadi) 

Black water ; 
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Limbah dari closet, akan diteruskan ke bio septictank, dan akan diresapkan 

kembali ke dalam tanah melalui sumur resapan. 

 

Diagram 25 sistem pengolahan black water terpilih 

(sumber : analisis pribadi) 

Air hujan : 

Air hujan akan dipanen dan ditampung dan digunakan sebagai sumber air 

untuk menyirami tumbuhan pada landscape. 

 

Diagram 26 sistem pengolahan air hujan terpilih 

(sumber : analisis pribadi) 

4.3.5.3 Manajemen Sampah 

Pengolahan sampah dibedakan antara sampah organic dan 

anorganik. Sampah organic akan diolah menjadi kompos, dan digunakan 

sebagai pupuk untuk tanaman pada landscape, sedangkan sampah 

anorganik akan dibuang di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dalam 

tapak, lalu diangkut truck sampah keluar tapak. 
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4.3.5.4 Fire Fighting System 

Sistem pasif : 

Bangunan dirancang untuk memiliki jalur evakuasi dari dalam 

bangunan menuju luar bangunan (area aman), dan juga memiliki jalur 

memutari bangunan untuk akses pemadam kebakaran. 

Selain itu juga dilengkapi dengan smoke detector, alarm kebakaran, 

dan sprinkler pada area yang rawan terbakar, dengan sistem dry pipe, untuk 

mengurangi resiko kerugian akibat kerusakan sprinkler. 

Sistem aktif : 

Menggunakan APAR yang diletakkan pada titik – titik tertentu, dan 

juga pengadaan hydrant box pada dalam gedung tiap jarak radius 20m, dan 

adanya hydrant pump pada area tapak. 

4.3.5.5 Sistem Komunikasi 

Untuk sistem komunikasi dalam bangunan, menggunakan jaringan 

fiber optic, karena memiliki kecepatan dalam transfer data, dan juga dapat 

mengintegrasi berbagai alat dari telepon, computer, hingga cctv. Sedangkan 

untuk sistem komunikasi keluar tapak menggunakan fasilitas telepon dan 

juga internet, yang juga dapat dilayani oleh fiber optic. 

4.3.5.6 Sistem Transportasi Vertikal 

Sistem transportasi vertical yang digunakan adalah tangga dan ramp, 

karena bangunan memiliki ketinggian dibawah 3 lantai, sehingga masih 

efektif untuk menggunakan tangga dan ramp. Lift juga digunakan, karena 
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berguna untuk membawa barang. Sehingga lift yang disediakan adalah lift 

barang dengan tujuan servis. 

4.3.5.7 Sistem Keamanan 

Sistem keamanan yang digunakan adalah sistem aktif dengan 

penjagaan oleh security, dilengkapi dengan sistem pasif, menggunakan 

CCTV yang diletakkan pada ruang – ruang yang penting. 

4.3.5.8 Sistem Penangkal Petir 

Menggunakan sistem Neoflash, karena memiliki bentuk proteksi 

seperti kubah, dengan radius perlindungan yang sangat luas, sesuai dengan 

bentuk kompleks bangunan yang melebar, namun dengan konsekuensi, 

meletakkan penangkal petir pada lokasi yang tinggi, untuk mendapatkan 

radius yang besar dan pengamanan optimal. 

4.3.5.9 Elektrikal 

Kebutuhan listrik utama bersumber pada PLN,  sumber sekunder dari 

panel photovoltaic, dan dengan sumber listrik darurat dari genset. 

 

Diagram 27 sistem elektrikal terpilih 

(sumber : analisis pribadi) 
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4.3.6 Program Sistem Teknologi 

Menggunakan sistem teknologi untuk menghemat energi, seperti panel 

photo voltaic, dan tubular day light. Ditambah dengan masuknya teknologi led 

curtain untuk menjadi dekorasi ruang dan tampilan visual. 

4.3.7 Program Lokasi dan Tapak 

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

Sidorejo, Salatiga. 

 

Gambar 71 peta kontur tapak terpilih di Jl. Nogosari 

(sumber : analisis pribadi) 

Batas Tapak : 

 Utara : Jl. Nogosari, sebrang tapak merupakan tanah kosong dengan 

peruntukan pariwisata. 

 Timur : Sungai irigasi, lebar 3 meter 

 Selatan : Lahan pertanian, dengan peruntukan lahan pariwisata. 
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 Barat : Jl. Nogosari, sebrang jalan merupakan area permukiman 

berkepadatan sedang. 

 

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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


