
1.1. Latar belakang proyek 

BABI 

PENDAHULUAN 

o Pemanasan global merupakan fenomena yang melanda seluruh dunia, 

tak terkecuali Indonesia. Pemanasan global ini secara nyata telah 

menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan manusia dan lingkungan 

hid up. Oampak pemanasan global, seperti : perubahan cuaca yang 

ekstrim, perubahan suhu, kenaikan permukaan air laut akibat es kutub 

utara mencair, banjir pasang (rob), kekeringan, abrasi, dll. 

o Sudah banyak para peneliti yang meneliti tentang pemanasan global 

ini. Namun, para peneliti tersebut bekerja secara mandiri dan belum 

ada fasilitas yang menampung hasil riset dari para peneliti tersebut. 

---------Set-liHgga-publikasi-basiL rj seL teI sehuLkurang dik tahui masy=a-,--"ra=k=a-=--t ___ _ 

'. 

luas. 

o Oi Kota Semarang belum terdapat faslitias pusat riset dan informasi 

tentang pemanasan global. Yang mana fasilitas ini dilengkapi dengan 

laboratorium-Iaboratorium yang khusus tentang pemanasan global. 

Sehingga menarik minat para peneliti untuk melakukan penelitian. 

Selain itu, juga terdapat pusat informasi tentang gejala serta dampak 

dari pemanasan global, serta riset penanggulangan dampak 

pemanasan global yang diperuntukkan masyarakat umum, sehingga 

dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang pemanasan 

global. 
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1.2. Tujuan dan sasaran 

Tujuan "Pusat Riset Dan Informasi Penanggulangan Pemanasan 

Global" ini, antara lain: 

Melakukan penelitian untuk mencari solusi dari dampak 

pemanasan global 

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang dampak 

pemanasan global dan hasil riset yang telah dilakukan 

Mengumpulkan dan menyediakan data terbaik dengan 

mempercepat proses pengumpulan data yang tepat berkaitan 

dengan dampak dari pemanasan global 

Sasaran dari proyek ini adalah masyarakat Jawa T engah yang 

merasakan dampak pemanasan global. Dengan adanya proyek ini, 

diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat tentang pemanasan 

global dan masyarakat sadar akan dampak pemanasan global. Dengan 

teknologi dan fasilitas yang tersedia diharapkan dapat meningkatkan minat 

para peneliti untuk melakukan penelitian terhadap dampak pemanasan 

global. 

1.3. Lingkup pembahasan 

Menciptakan sebuah bangunan pusat riset dan informasi penanggulangan 

pemanasan global yang dapat mewadahi aktivitas penelitian dan berfungsi 

juga sebagai pusat informasi. Lingkup pembahasan meliputi : 

~ Fungsi proyek, terdiri dari beberapa fungsi, seperti fungsi utama, 

penunjang, serta pendukung. 

~ Aktivitas-aktivitas yang dilakukan di dalam proyek ini. 
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1.4. 

~ Fasilitas-fasilitas yang terdapat dalam proyek ini mendukung aktivitas 

yang terjadi. 

~ Studi kasus proyek sejenis serta teori-teori berkaitan dengan 

perancangan proyek ini. 

~ Studi analisa tentang lokasi dan tapak terpilih yang sesuai dengan 

proyek. 

Metoda pembahasan 

1.4.1. Metode pengumpulan data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam menjabarkan proyek 

ini adalah dengan pengumpulan data secara primer dan sekunder. 

~ Data Primer 

Pengambilan data melalui observasi, pengambilan data dilakukan 

dengan cara pengambilan gambar (foto) dan interview dari pihak terkait. 

~ Data Sekunder 

Pengambilan data sekunder dengan cara studi literatur dan media 

elektronik (internet). 

1.4.2. Metode penyususnan dan analisis 

Analisis program proyek tersebut akan dijabarkan secara rinci yang 

mencakup aktivitas pelaku, kebutuhan ruang, permasalahan dominan, 

penekanan desain, persyaratan desain, serta kelayakan lokasi. Adapun 

metode penyusunan dan analisis dilakukan dengan dua cara, yaitu: 

~ Induktif yaitu dengan studi banding sebagai bah an referensi ataupun 

perbandingan untuk proyek yang sejenis. 
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~ Oeduktif yaitu dengan cara mengutip dari beberapa literatur buku yang 

berkaitan dengan proyek. 

1.4.3. Metode Pemrograman 

Analisa 

Merupakan kegiatan pemrograman dan pengembangan program di 

dalam proyek yang bersangkutan. Analisa yang dilakukan yaitu analisa 

pendekatan arsitektur, bangunan, dan konteks lingkungan. 

Sintesa 

Oi dalam tahap sintesa ini terdiri dari konsep program (tujuan 

perancangan, factor penentu perancangan, dan factor persyaratan 

perancangan) dan program arsitektur (program kegiatan, sistem 

bangunan, struktur, utilitas dan lokasi/tapak). 

1.4.4. Metode Perancangan Arsitektur 

Metode ini dimulai dari Landasan Teori dan Program (L TP) yang 

diikuti dengan Rancangan Skematik (Schematic Design) dan 

Pengembangan Oesain (Design Development). Pada tahap skematik 

desain menggunakan sketsa-sketsa/parti untuk menerangkan 

gagasan/ide-ide mengenai Pusat Riset dan Informasi Penanggulangan 

Pemanasan Global sebelum memasuki tahapan desain akhir (final 

design). Produk dari desain akhir ini berupa situasi, siteplan, denah, 

tampak, potongan, dan detail-detail yang dijadikan media untuk 

mengejewantahkan hasil pemikiran. 
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1.5. Sistematika pembahasan 

BAB I. PENDAHULUAN 

Kajian Teorl 

Uraian yang menganta, mendahului dan mengenalkan awal seluruh 

tahap L TP. Pad a bab ini terdapat uraian mengenai latar belakang proyek, 

tujuan dan sasaran pembahasan, lingkup pembahasan serta metoda 

pembahasan. 
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BAB II. TINJAUAN PROYEK 

Pada bab ini terdapat tinjauan umum, tinjauan khusus serta 

kesimpulan, batasan dan anggapan. Tinjauan umum merupakan uraian 

deskripsi umum, pengantar kepada permasalahan dan memberi wawasan 

tentang kasus proyek bersifat makro belum menjurus pembahasan ke proyek. 

Tinjauan khusus merupakan uraian deskriptif analisis tentang kasus proyek 

secara mendalam baik secara deduktif dan induktif. 

BAB III. ANALISA PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR 

Pada bab ini berisi tentang analisa pendekatan arsitektur, analisa 

pendekatan sistem bangunan, serta analisa konteks lingkungan. Analisa 

pendekatan arsitetur merupakan uraian secara kualitatif dan kuantitatif 

analisis pendekatan program arsitektur yang berisi studi aktivitas dan studi 

faslitas. Analisa pendekatan sistem bangunan berisi studi sistem struktur dan 

enclosure, studi sistem utilitas, studi pemanfaatan teknologi. Sedangan 

analisa konteks lingkungan berisi studi tentang kondisi eksisting tapak beserta 

lingkungan sekitar. 

BAB IV. PROGRAM ARSITEKTUR 

Bab ini berisi konsep program, tujuan perancangan, factor penentu 

perancangan, faktor persyaratan perancangan, dan program arsitektur yang 

berisi program kegiatan, program sistem struktur, program sistem utilitas dan 

program lokasi dan tapak. 

BAB V. KAJIAN TEORI 

Berisi kajian teori tentang penekanan desain dan permasalahan 

dominan. Masing - masing kajian teori meliputi uraian interpretasi dan 

elaborasi, studi preseden, dan kemungkinan penerapan teori. 
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