
1.1 Laiar Belakang Proyek 

BASI 

PENDAHUlUAN 

Hak anak seperti pendidikan, rekreasi, dan hak untuk bermain masih 

terabaikan. Terlebih dalam sebuah perencanaan kota. Oi Kota Semarang 

sendiri, sebuah ruang publik sekaligus arena kreatif yang memadai bagi anak

anak belum iersedia. Memadai disini berarti memenuhi syarat seperti aman, 

bebas asap rokok, memiliki nilai edukasi, dan dapat dinikmati oleh semua anak 

dari golongan ekonomi apapun. Oalam ruang ini, anak-anak juga harus bisa 

berekspresi secara spontan. 

Ruang publik sangat penting keberadaannya bagi anak karena dengan ruang

ruang inilah anak-anak dapat mengasah kepekaan intelektual-emosional 

mereka. Oi ruang publik yang didesain dengan baik maka anak-anak mau tidak 

mau harus bergerak dan berpartisipasi, berpikir, dan berinteraksi dengan 

teman-temannya serta mengembangkan kreatifitas. Bandingkan dengan mall 

dimana tempat bermain untuk anak biasanya berisi benda-benda mekanik dan 

virtual , atau televisi yang jelas-jelas tidak membangun komunikasi dua arah. 

Kota Semarang dapat menyediakan ruang publik ramah anak yang juga 

menjadi tempat belajar anak, yaitu dengan adanya museum anak. Karena 

museum pad a umumnya merupakan tempat rekreasi yang membosankan di 

mata masyarakat umum. Maka dibutuhkan museum yang berfungsi sebagai 

suatu tempat rekreasi yang menyenangkan dan bersifat edukatif, khususnya 



" 

untuk anak-anak. Sehingga dengan adanya museum anak ini akan men am bah 

nilai dari museum itu sendiri dan meningkatkan ketertarikan masyarakat untuk 

berkunjung ke museum."' 

1.2 Tujuan dan Sasaran Pembahasan 

1.2.1 Tujuan 

• Memperkenalkan museum anak kepada masyarakat luas, tempat bagi 

anak untuk belajar, bermain, dan berkreasi dengan cara menyenangkan. 

• Memberikan kontribusi positif dalam penyediaan ruang publik untuk anak. 

• Menambah khasanah permuseuman di Kota Semarang. 

1.2.2 Sasaran 

• Memberikan pengetahuan mengenai sebuah museum yang tampil dengan 

pendekatan khusus, memperhatikan kepentingan dan kebutuhan anak 

untuk mengekspresikan dirinya (bermain dan belajar). 

• Menjadi inspirasi penerapan desain untuk proyek sejenis dengan tampilan 

yang unik dan pengolahan desain yang matang. 

1.3 Lingkup Pembahasan 

Cakupan bahasan dalam proyek ini adalah menciptakan kompleks museum 

anak sebagai tempat wisata dan belajar anak. Mempelajari persyaratan 

standart pada museum, seperti sistem pengamanan, alur sirkulasi , 

pencahayaan dan penghawaan yang ideal. Mempelajari standart museum yang 

tampil dengan pendekatan yang khusus dan memperhatikan kepentingan serta 

kebutuhan anak. 

:< http://citizennews.suaramerdeka.coml?option=com_content&task=view&id=990 
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1.4 lVietoda Pembahasan 

1.4.1. Metode Pengumpulan Data 

• Data primer, didapat melalui tinjauan secara langsung bangunan proyek 

tipikal atau dengan fungsi yang sejenis, yang patut menjadi acuan dalam 

perencanaan, dengan cara dokumentasi foto, mengamati, wawancara, dll. 

• Data sekunder, didapat dengan cara mencari sumber literatur (buku dan 

internet) yang berkaitan dengan judul proyek. 

1.4.2. Metode Penyusunan dan Analisa 

Analisis program proyek tersebut akan dijabarkan secara rinci yang 

mencakup aktivitas pelaku, kebutuhan ruang, permasalahan dominan, 

penekanan desain, persyaratan desain, serta kelayakan lokasi. 

Deduktif-induktif: Mengutip standart kebutuhan ruang yang sudah ada 

(sumber literatur) dan membandingkan dengan hasil studi proyek sejenis. 

Sehingga dapat menjadi acuan dan diperoleh data yang diperlukan. 

1.4.3. Metode Pemrograman 

Mensintesa dari hasil studi (proyek sejenis yang sudah ada) dan hasil 

analisa yang didapat disesuaikan dengan konsep program dan program 

arsitektur, yang kemudian diterapkan dalam perancangan. 

1.4.4. Metode Perancangan Arsitektur 

Membuat konsep, rancangan skematik, serta pengembangan desain yang 

menitikberatkan pada jenis kegiatan dan kebutuhan ruang . Perancangan 

dengan menggunakan sketsa diagram, teknik dirty sketches, isometri untuk 

mengeksplorasi bentuk serta fasad bangunan, hingga perancangan final 

berupa situasi, siteplan, denah, tampak, potongan serta detail-detail. 

Presentasi berupa media power point, gam bar, dan maket. 
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1.4.5. Skema Alur Pikir 
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Diagram 1.1 Skema Alur Pikir 

Sumber: analisis pribadi 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Bab I Pendahuluan 

ESAT~ 
------~-, .. -' -~ 

Berisi latar belakang proyek, tujuan dan sasaran pembahasan, lingkup 

pembahasan, metode pembahasan, dan sistematika pembahasan. 

Bab II Tinjauan Proyek 

Berisi tinjauan umum, meliputi gambaran umum, latar belakang-

perkembangan-trend, serta sasaran yang akan dicapai. Berisi tinjauan 

khusus, meliputi terminologi, kegiatan, spesifikasi dan persyaratan 

desain, deskripsi konteks desa/kota, studi banding/komparasi kasus 

proyek sejenis, serta permasalahan desain. Juga mengenai 

kesimpulan, batasan, dan anggapan mengenai proyek. 
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Bab III Analisa Pendekatan Program Arsitektur 

Berisi analisa pendekatan arsitektur, meliputi studi aktifitas dan studi 

fasilitas. Analisa pendekatan sistem bangunan, me/iputi studi sistem 

struktur dan enclosure, studi sistem utilitas, dan studi pemanfaatan 

teknologi. Analisa konteks lingkungan, meliputi analisa pemilihan lokasi 

dan analisa pemilihan tapak. 

Bab IV Program Arsitektur 

Berisi konsep program, tujuan perancangan, faktor penentu 

perancangan, faktor persyaratan perancangan, dan program arsitektur. 

Bab V Kajian Teori 

Berisi kajian teori penekanan desain dan kajian teori permasalahan 

dominan. 

Kepustakaan 

Lampiran 

,. 
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