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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perubahan iklim dan kerusakan lingkungan di dunia terutama 

Indonesia telah mendorong semua pembangunan dan perilaku 

manusia untuk menuju paradigma pembangunan dan perilaku 

kehidupan sehari-hari yang ramah lingkungan. 

Dalam menerapkan kaidah ramah lingkungan ditinjau dari 

beberapa faktor pada teknologi saat ini yang berguna untuk 

meminimalisir dan mencegah permasalahan lingkungan.  Secara 

umum teknologi ramah lingkungan mencakup sumber daya alam 

lingkungan yang lebih hemat pada energi, bahan baku maupun 

ruang. 

UIA (Union Internationable des Architectes) suatu lembaga 

yang bergerak  dibidang arsitektur, dalam kongres Tokyo 

Desclaration pada 28 September 2011, telah menyusun program 

Suistanable by Design 2050 sebagai tindak lanjut agar perancangan 

arsitektur maupun kehidupan sehari-hari di seluruh dunia 

menerapkan kaidah ramah lingkungan. Prinsip-prinsip atau upaya 

untuk menerapkan kaidah ramah lingkungan dalam kehidupan 

sehari-hari, menurut (Wooley, Kimmins, 1997) sebagai berikut : 

 • Mengurangi pemakaian energi (Reducing Energy in Use) 

• Meminimalkan Polusi Eksternal dan Kerusakan Lingkungan 

(Minimising External Pollution and Environmental Damage) 
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• Mengurangi Diwujudkan Energi dan Sumber Daya Penipisan. ( 

Reducing Embodied Energy and Resource Depletion) 

• Meminimalkan Internal Pencemaran dan Kerusakan Kesehatan. 

(Minimising Internal Pollution and Damage to Health). 

Pusat Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ramah 

Lingkungan merupakan suatu fasilitas berupa sarana edukasi dan 

rekreasi yang didalamnya terdapat informasi secara pasti mengenai 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang menekankan pada ilmu dan 

teknologi ramah lingkungan yang terletak di Kota Surabaya.  

Pusat Informasi Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Ramah 

Lingkungan  yang direncanakan di Kota Surabaya ini akan menjadi 

salah satu alternatif obyek wisata rekreasi yang edukatif sebagai 

penunjang pendidikan di Kota Surabaya. Pusat Informasi Ilmu 

Pengetahuan Dan Teknologi Ramah Lingkungan ini akan didesain 

dengan menerapkan konsep ramah lingkungan dengan 

memperhatikan kaidah-kaidah ilmu arsitektur  Selain itu pada 

perancangan Pusat Informasi Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi 

Ramah Lingkungan  di Surabaya memiliki kekhasan pada sistem 

peragaan dalam menyampaikan informasi tentang ilmu 

pengetahuan dan teknologi ramah lingkungan. Dengan melalui 

media peragaan pengunjung akan lebih mengetahui bagaimana 

proses teknologi ramah lingkungan tersebut berlangsung. Sehingga 
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pengunjung yang datang tidak hanya belajar namun sekaligus 

berekreasi. 

Kepentingan Mendesak (Urgency) 

Disadari bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dunia berkembang sangat cepat, dengan itu mendesak 

perlu adanya suatu pusat rekreasi yang sifatnya edukatif yang dapat 

membantu untuk menyadarkan akan adanya perkembangan dan 

ikut maju bersama perkembangan tersebut. Dengan adanya Pusat 

Informasi Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi yang difokuskan pada 

teknologi ramah lingkungan  dapat memenuhi kebutuhan dalam hal 

edukasi khususnya di Kota Surabaya. 

Kebutuhan (Needs) 

Adanya Pusat Informasi Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi 

Ramah Lingkungan yaitu untuk sarana yang berguna baik bagi 

sektor pendidikan maupun sektor pariwisata untuk lebih mengetahui 

teknologi ramah lingkungan lebih mendalam karena mengingat 

teknologi tersebut sangat dianjurkan untuk era sekarang. 

Keterkaitan (Relevancy) 

Dengan laju pertumbuhan pendidikan yang meningkat tiap 

tahunnya di Kota Surabaya, diperlukan adanya sarana dan 

prasarana yang memadai untuk menunjang kualitas dan kuantitas 

sumber daya manusia di Kota Surabaya. 
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1.2. Tujuan dan Sasaran Pembahasan 

1.2.1. Tujuan 

 Sebagai pedoman dalam pembuatan desain Pusat 

Informasi Ilmu Pengetahuan Teknologi Ramah 

Lingkungan di Surabaya. 

 Sebagai panduan untuk membahas lebih dalam 

mengenai fasilitas pusat ilmu pengetahuan teknologi 

ramah lingkungan. 

1.2.2. Sasaran 

 Sasaran yang ingin dicapai proyek Pusat Informasi Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi ini adalah memberikan kajian 

mengenai fasilitas pusat ilmu pengetahuan teknologi ramah 

lingkungan sebagai sarana rekreasi edukatif untuk 

menambah pengetahuan di bidang IPTEK ramah lingkungan. 

1.3. Lingkup Pembahasan 

Pembahasan dibedakan menjadi dua yaitu lingkup 

pembahasan arsitektural dan non arsitektural. 

 Arsitektural  

 Mewujudkan desain Pusat Informasi Ilmu Pengetahuan 

dan Teknologi Ramah Lingkungan di Surabaya sebagai 

sarana pusat informasi dan pembelajaran yang bersifat 

rekreatif dengan menekankan konsep arsitektur tropis. 
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 Mengkaji tentang optimalisasi iklim sekitar pada 

perencanaan desain bangunan guna mencapai 

kenyamanan bagi penggunanya. 

 Mengkaji bentuk dan fasad bangunan sesuai dengan 

tema desain yang diterapkan. 

 

 Non arsitektural  

 Kaitannya dengan daya tarik pengunjung dalam bidang 

rekreasi di Kota Surabaya dan antusias masyarakat 

dalam berkunjung ke obyek wisata. 

 

1.4. Metoda Pembahasan 

Metode pembahasan berisi tentang bagaimana 

mengumpulkan data, menganalisis data menjadi program hingga 

merancancang arsitektur bangunan sesuai dengan program yang 

telah dibuat. 

1.4.1. Metode Pengumpulan Data 

Data Primer 

Merupakan pengumpulan data yang menjadi pokok 

informasi mengenai proyek “Pusat Informasi Ilmu 

Pengetahuan Teknologi Ramah Lingkungan” yang akan 

dibahas dalam pembahasan. 
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a. Pengamatan 

Kegiatan melihat dan mengamati secara 

langsung kasus sejenis bagaimana kinerja, arsitektur 

bangunan, organisasi dan lain-lain yang berhubungan 

dengan proyek untuk menjadi sebuat wadah rekreasi 

yang edukatif dengan baik. 

b. Dokumentasi 

Melakukan dokumentasi dengan media kamera 

untuk mendata dalam bentuk foto maupun video untuk 

kelengkapan data. 

c. Wawancara 

Melakukan wawancara pada pihak terkait yaitu 

pengelola bangunan untuk menanyakan hal-hal yang 

berkaitan dengan proyek yang sedang dikaji. 

Data Sekunder 

Pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber 

literature buku maupun internet.  

a. Literatur  

Mencari informasi atau teori mengenai 

pembahasan dari sumber pustaka, kutipan, maupun 

jurnal. 
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b. Web Surfing 

Merumuskan teori atau mengutip yang 

didapatkan dari jurnal maupun website melalui 

internet. 

1.4.2. Metode Penyusunan dan Analisia 

Metode penyusunan dan analisis data menggunakan 

metode deskriptif deduktif-induktif. Adapun langkah-

langkahnya sebagai berikut: 

 Studi Literatur dan web surfing 

Mempelajari teori-teori dari buku-buku dan panduan 

jurnal sesuai dengan pembahasan. 

 Menyimpulkan kajian teori 

Menyimpulkan teori berdasarkan beberapa referensi. 

 Observasi langsung 

Mendata dan mengamati secara langsung kondisi real 

pada proyek sejenis bangunan yang akan dibahas. 

 Wawancara 

Menanyakan opini tentang kebenaran data yang 

didapat. 

 Analisis data 

Meringkas dan menyaring data sehingga semakin 

mengerucut ke topik pembahasan. 
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 Analisis kasus  

Menganalisis permasalahan pokok dari kerangka data 

yang diperoleh dari hasil analisis data. 

 Sistesis kasus 

Menyimpulkan hal-hal pokok yang diperoleh dari 

permasalahan dan penyelesaian kasus. 

 Menarik kesimpulan 

Pengambilan kesimpulan berdasarkan kecocokan 

data menurut kerangka teori. 

 

Skema 1. 1 Penyusunan Data dan Analisis 

Sumber: Analisis Pribadi 

DEDUKTIF 
ASUMSI 

INDUKTIF 

ANALISIS 

KASUS 

PENGUMPULAN DATA 

DATA SEKUNDER: 

STUDI LITERATUR 

DATA PRIMER: 

STUDI LAPANGAN 

WAWANCARA 

KERANGKA TEORI 

ANALISIS DATA 

PERUMUSAN 

MASALAH 

SINTESIS 

KASUS 
KESIMPULAN SOLUSI 

DASAR 

PEMOGRAMAN 
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1.4.3. Metode Pemrograman Arsitektur 

Metode pemograman menggunakan metode dengan 

melakukan analisis terhadap studi sejenis atau studi terkait 

dengan perencanaan dan perancangan Pusat Informasi Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi Ramah Lingkungan di 

Surabaya. Kemudian menarik kesimpulan yang nantinya 

akan menjadi landasan teori pemograman dan membuat 

perancangan bangunan tersebut. 

a. Tahap Analisis 

Dalam tahap ini penyusunan data yang telah diperoleh 

selanjutnya dianalisis kembali untuk menghasilkan 

permasalahan dominan, persyaratan desain, penekanan 

desain, dan kelayakan lokasi dalam melakukan proses 

desain. Analisis pemograman berupa analisis pengertian 

proyek, analisis data primer, analisis data sekunder, 

analisis studi aktivitas, studi ruang, hingga studi lokasi. 

b. Tahap Sintesis 

Tahap ini melakukan menarik kesimpulan dan 

menyaring data dari hasil analisis kemudian kesimpulan 

ini dijadikan sebagai landasan teori dan pemograman 

yang kemudian akan digunakan untuk acuan ke tahap 

perancangan arsitektur. 
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1.4.4. Metode Perancangan Arsitektur 

Metode dalam perancangan arsitektur antara lain : 

a. Konsep 

Menjelaskan konsep rancangan dalam bentuk 

skematik dan dekripsi berupa gagasan atau tema desain 

arsitektural dan dilengkapi dengan sketsa. 

b. Rancangan Skematik 

Tahap ini merupakan perancangan gagasan konsep 

dalam perancangan desain yang mencakup ruang lingkup 

tapak dan bangunan beserta konsep tata bentuk dan 

disajikan dalam bentuk sketsa. 

c. Pengembangan Perancangan 

Tahap selanjutnya dari rancangan skematik yang 

dikembangkan lalu dibuat dalam bentuk gambar kerja 

dengan menggunakan software AutoCad. 

d. Pembuatan Detail 

Menggambarkan detail arsitektur dengan 

menggunakan software AutoCad (2D) dan SketchUp 

(3D). 

e. Presentasi Produk Perancangan 

Merupakan tahap akhir metode perancangan 

arsitektur dengan melalukan presentasi proyek “Pusat 

Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknoloogi Ramah 
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Lingkungan di Surabaya” dengan media presentasi 

berupa Power Point serta pembuatan maket proyek akhir. 

 

Skema 1. 2 Kerangka Pikir 

Sumber: Analisis Pribadi 

 

 

 

 

 

LATAR BELAKANG 

Perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi 

TUJUAN DAN SASARAN 

Meningkatkan kualitas hidup 

dan sumber daya manusia 

PERUMUSAN 

MASALAH 

PENGUMPULAN 

DATA 

ANALISA DAN 

PENYELESAIAN 

PENYUSUNAN 

PROGRAM LANDASAN 

PERANCANGAN 

ARSITEKTUR 

SKEMATIK DESAIN GAMBAR KERJA  MEDIA PRESENTASI 

SURVEY 

WAWANCARA 

LITERATUR 
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1.5. Sistematika Pembahasan 

BAB I Pendahuluan 

Pada bab ini berisi tentang uraian yang bersifat mendahului, 

menghantar, dan mengenalkan awal dari seluruh materi Landasar & 

Teori Program. Subbab yang dibahas antara lain latar belakang 

proyek, tujuan dan sasaran pembahasan, lingkup pembahasan, 

metode pembahasan. 

BAB II Tinjauan Proyek 

  Pada bab ini dibahas mengenai uraian deskripsi umum, 

penghantar permasalahan, dan pembahasan kasus proyek yang 

masih bersifat makro. Pembahasan yang dibahas belum menjurus 

ke proyek yang spesifik. Subbab yang dibahas antara lain tinjauan 

umum (gambaran umum, latar belakang, perkembangan-trend, dan 

sasaran yang akan dicapai), tinjauan khusus (terminologi, kegiatan 

spesifikasi, dan persyaratan desain, deskripsi, konteks kota, 

urgensi, relevansi, studi banding kasus proyek sejenis, dan 

permasalahan desain), kesimpulan, batasan, dan angapan. 

BAB III Analisa Pendekatan Program Arsitektur 

  Pada bab ini uraian dibahas secara kualitatif dan kuantitatif 

mengenai analisis pendekatan program arsitektur. Subbab yang 

dibahas antara lain: analisis pendekatan arsitektur(studi aktivitas, 

studi fasilitas, studi ruang khusus, studi luas bangunan dan lahan, 
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studi citra arsitektural), analisis pendekatan sistem bangunan, dan 

analisis konteks lingkungan. 

BAB IV Program Arsitektur 

  Subbab ini berisi kesimpulan secara menyeluruh dari BAB  I 

– BAB III dengan pembahasan lebih lanjut antara lain konsep 

program, tujuan perancangan, faktor penentu, faktor persyaratan, 

dan program arsitektur. 

BAB V Kajian Teori 

 Pada subbab ini yang dibahas mengenai uraian kajian teori 

penekanan desain dan kajian teori permasalahan dominan yang 

dibahas lebih lanjut mengenai interpretasi dari teori penekanan 

desain dan permasalahan dominan, studi preseden, dan teori 

implementasi ke dalam kasus proyek yang dibahas. 

 

 

 

 

 

 

 


