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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

1.1.1. Gagasan Awal 

Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat besar, 

sehingga memungkinkan tingginya keanekaragaman hayati. 

Selain itu Indonesia juga memiliki lebih dari 500 suku bangsa. 

Suku-suku bangsa tersebut bervariasi dalam berbagai daerah 

dan memiliki kelompok sosial yang khas, komunitas yang 

mendiami suatu pulau kecil. Tiap suku tersebut memiliki 

kebudayaan yang berbeda sesuai dengan adat dan tatanan 

yang berlaku, antara lain dalam memanfaatkan sumber daya 

alam di sekitarnya. 

Dalam sejarah perkembangan manusia, tumbuhan 

telah memainkan peranan yang sangat penting dalam 

perkembangan budaya mereka. Suku-suku bangsa telah 

mengembangkan atau membudidayakan sendiri, untuk 

diadaptasi dengan lingkungannya masing-masing, tumbuhan 

yang tumbuh di sekitarnya, untuk memenuhi kebutuhan pokok 

mereka akan pangan, sandang, papan, dan kebutuhan lainnya 

(Riswan,1992). 
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Pesatnya perkembangan teknologi modern 

memungkinkan mudahnya hubungan antar pulau di Indonesia. 

Teknologi modern ini dapat mempengaruhi kehidupan dan 

kebudayaan suku bangsa di Indonesia. Sebagai akibatnya 

pengetahuan tradisional tentang alam mengalami penurunan, 

sehingga perlu adanya upaya untuk mempelajari serta 

mendokumentasikan budaya yang masih tertinggal. 

Perancangan yang akan diambil adalah perancangan 

baru di Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. 

Pemilihan lokasi ditetapkan di Kabupaten Semarang karena 

bertepatan dengan program pemerintah yang mencanangkan 

“Visit Jateng” sehingga dapat menjadi daya tarik bagi para 

pengunjung serta iklim yang mendukung bagi projek tersebut 

karena Kabupaten Semarang dikelilingi perbukitan dan 

pegunungan yang dapat menunjang pertumbuhan 

kepariwisataan Kabupaten Semarang dan letak yang cukup 

strategis dari daerah – daerah di sekitarnya. 

Kabupaten Semarang memiliki banyak potensi wisata 

yang dapat dikembangkan, menurut catatan ada sekitar 43 

objek wisata, namun karena adanya keterbatasan dalam 

pengelolaan, baru beberapa obyek wisata yang dapat 

ditawarkan kepada wisatawan, beberapa objek tersebut 

meliputi Agro Wisata Tlogo, Agro Wisata Banaran, Monumen 
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Palagan Ambarawa, Museum Kereta Api Ambarawa, dan 

Candi Gedong Songo. Namun keberadaan beberapa objek 

wisata tersebut hanya sekedar mengarah pada kegiatan 

rekreasi saja. Oleh karena itu, Kabupaten Semarang 

membutuhkan sarana atau tempat yang tepat dalam 

memberikan fasilitas yang tidak hanya bersifat rekreatif, 

namun juga bersifat edukatif bagi masyarakat. Dengan 

hadirnya Museum Etnobotani di Kabupaten Semarang ini, 

diharapkan kebutuhan akan destinasi wisata yang bernilai 

edukatif sekaligus rekreatif dapat terpenuhi. Di samping itu, 

pembangunan museum ini diharapkan dapat berperan 

sebagai penyeimbang destinasi wisata rekreasi dan wisata 

edukasi yang ada di Kabupaten Semarang serta dapat 

memperkaya destinasi wisata yang ada di Kabupaten 

Semarang. 

Di Indonesia sendiri sudah memiliki beberapa museum 

yang berkaitan dengan bidang tersebut, meliputi Museum 

Biologi di Yogyakarta, Museum Zoologi di Bogor serta 

Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia yang juga berada 

di Bogor. Dengan dibangunnya Museum Etnobotani di 

Kabupaten Semarang ini, diharapkan lebih mampu menarik 

minat masyarakat dalam mempelajari bidang etnobotani. 

1.1.2. Alasan Pemilihan Judul 
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a. Ketertarikan (interest) 

Penyusun memiliki ketertarikan pada bidang botani  

khususnya keanekaragaman tumbuhan dan pariwisata 

dengan bertujuan untuk mengetahui serta mendalami 

segala hal yang berkaitan dengan pemanfaatan tumbuhan 

bagi kebutuhan sehari-hari dan juga memenuhi sarana 

pariwisata berbasis edukasi. Banyaknya pemafaatan 

tumbuhan yang belum digunakan secara baik, sehingga 

perlu adanya edukasi tentang pemanfaatan tumbuhan 

tersebut melalui Museum Etnobotani tersebut. 

b. Kepentingan (urgency) 

Etnobotani adalah cabang ilmu tumbuhan yang 

mempelajari hubungan antara suku-suku asli dengan 

tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar mereka hidup, 

dan bagaimana mereka memanfaatkannya dalam 

kehidupan keseharian. Tumbuhan-tumbuhan tersebut 

dapat dimanfaatkan sesuai perannya, seperti 

dimanfaatkan sebagai obat atau kebutuhan lainnya. 

c. Kebutuhan (needed) 

Pemanfaatan tumbuhan sudah mulai mengalami 

penurunan, sehingga dengan adanya Museum Etnobotani 

ini diharapkan dapat memberikan rasa ketertarikan 
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kepada generasi muda dan anggota masyarakat terhadap 

pemanfaatan tumbuhan yang ada di Indonesia. 

d. Keterkaitan (relevancy) 

Saat ini masih banyak pemanfaatan flora secara 

tradisional oleh suku-suku bangsa Indonesia yang belum 

terdokumentasi dan terkaji secara mendalam, melalui 

bidang botani dapat menjadikan salah satu sarana 

peningkatan ekonomi dan bahkan sebagai sumber devisa 

negara. Salah satu contoh nyata adalah perkembangan 

pada industri jamu. Maka hubungan antara tumbuhan 

dengan manusia tidak mungkin berjauhan, sehingga 

dengan adanya museum tersebut, masyarakat dapat 

mengetahui lebih banyak manfaat dari tumbuhan – 

tumbuhan yang ada disekitar. 

1.2. Tujuan dan Sasaran Pembahasan 

1.2.1. Tujuan 

Tujuan pembahasan Landasan Teori Projek Museum 

Etnobotani di Kabupaten Semarang ini adalah sebagai tahap 

awal penyusunan landasan teori dan program untuk Proyek 

Akhir Arsitektur (PAA). 

1.2.2. Sasaran 

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebuah 

perencanaan dan perancangan Museum Etnobotani yang 
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bersifat edukatif dan atraktif bagi masyarakat di Indonesia, 

khususnya di Kabupaten Semarang yang membutuhkan 

edukasi tentang pemanfaatan tumbuhan sekitar bagi 

kehidupan sehari-hari. 

1.3. Lingkup Pembahasan 

Proyek “Museum Etnobotani di Kabupaten Semarang” 

tersebut merupakan perencaaan bangunan baru. Penataan artefak 

dan benda-benda yang dipamerkan akan lebih atraktif dan edukatif. 

Fungsi utama pada proyek ini adalah memberikan pengetahuan 

tentang pemanfaatan tumbuhan di Indonesia. Lingkup pembahasan 

dalam proyek tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Deskripsi Proyek 

Deskripsi proyek pada Museum Etnobotani di Kabupaten 

Semarang meliputi terminologi, kegiatan pelaku, fasilitas dan 

prasarana, spesifikasi dan persyaratan desain. Selain itu juga 

terdapat pembahasan tentang penataan ruang, fungsi ruang serta 

berkaitan dengan bangunan dan lingkungan disekitarnya. 

b. Analisa Pendekatan Program Arsitektural 

Analisa tersebut meliputi analisa pendekatan sistem bangunan, 

pendekatan arsitektur dan analisa konteks lingkungan. 

c. Program Arsitektur 
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Program tersebut meliputi tujuan perancangan, faktor persyaratan 

perancangan, konsep program, faktor penentu perancangan dan 

program arsitektur. 

d. Kajian Teori 

Kajian tersebut meliputi kajian teori permasalahan desain dan 

kajian teori tema desain. 

1.4. Metode Pembahasan 

Metode pembahasan meliputi metode pengumpulan data 

primer, metode pengumpulan data sekunder, metode penyusunan 

dan analisa, metode pemrograman dan metode perancangan 

arsitektur yang disertai dengan alur pikir pembahasan. Berikut uraian 

singkat dari metode pembahasan : 

1.4.1. Metode Pengumpulan Data Primer 

Pada metode pengumpulan data primer dapat dibagi menjadi  

studi observasi dan wawancara. 

a. Studi Observasi 

Pengumpulan data diperoleh melalui observasi lapangan 

atau survey pada beberapa projek sejenis yang sudah ada 

dan pengumpulan data yang berkaitan dengan pemilihan 

tapak dengan memperhatikan kesesuaian aspek yang 

berkaitan dengan projek. Dari hasil studi observasi maka 

diperoleh data-data berupa foto dan informasi yang 

berkaitan dengan projek. 
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b. Wawancara 

Pengumpulan data diperoleh melalui tanya jawab langsung 

dengan narasumber yang berada di lokasi survey untuk 

mendapatkan informasi yang berkaitan dengan projek.  

1.4.2. Metode Pengumpulan Data Sekunder 

Pengumpulan data sekunder diperoleh melalui studi 

literatur dari buku dan website tentang museum etnobotani, e-

journal, makalah dan berita yang memiliki kaitan dengan 

museum tersebut, serta peraturan dan kebijakan pemerintah  

yang masih berlaku dan dapat mendukung projek tersebut. 

1.4.3. Metode Penyusunan dan Analisa 

Metode penyusunan dan analisa tersebut meliputi : 

a. Metode Induktif 

Melakukan studi banding dan komparasi dengan projek 

yang memiliki fungsi sejenis, sehingga dapat diperoleh 

data – data yang akan menunjang didalam proses 

perencanaan dan perancangan projek. 

b. Metode Deduktif 

Mencari standar-standar serta regulasi yang berlaku dan 

digunakan sebagai acuan dalam proses perencanaan dan 

perancangan projek. 

c. Metode Kualitatif 
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Penyusunan dan analisa keseluruhan data yang diperoleh 

dengan melakukan pemilahan data yang mengacu pada 

judul projek, serta menyusun kesimpulan dari analisa yang 

telah dilakukan sebelumnya. 

1.4.4. Metode Pemrograman 

Pada tahap ini metode yang digunakan adalah metode 

penelusuran masalah. Metode penelusuran masalah 

merupakan metode penyusunan program yang didasarkan 

pada hasil observasi dan wawancara terhadap bangunan 

sejenis serta narasumber yang berkaitan dengan judul projek 

tersebut. 

Penyusunan dan analisa data maupun informasi dapat 

melalui lima langkah, yaitu sasaran, fakta, konsep program, 

kebutuhan dan pernyataan masalah. Disamping itu juga perlu 

mempertimbangkan beberapa hal yang mempengaruhi 

pemrograman dan perencanaan, yaitu fungsi, bentuk, 

ekonomi dan waktu. 

1.4.5. Metode Perancangan Arsitektur 

Pada tahap ini perancangan projek berdasar pada 

landasan teori dan program yang telah disusun. Dalam proses 

perancangan perlu memperhatikan program yang ada, 

sehingga rancangan desain dapat sesuai dengan program. 

Kemungkinan perubahan perencanaan maupun rancangan 
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terhadap program dapat dilakukan bila terdapat kebutuhan 

yang mendesak. 

1.4.6. Alur Pikir Pembahasan 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

Bagan 1.1 Alur Pemikiran Pembahasan Museum Etnobotani 
Sumber : Analisa pribadi, 2018 
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1.5. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan Landasan Teori Pemrograman ini meliputi : 

BAB I Pendahuluan 

Bab I ini berisi latar belakang munculnya gagasan projek, 

tujuan dan sasaran yang akan dicapai dari adanya projek tersebut, 

lingkup pembahasan,metoda pembahasan menjelaskan mengenai 

metode yang digunakan dalam mengumpulkan data, peyusunan data 

dan analisis, metoda pemrograman (analisis dan sintesa) serta 

metode perancangan arsitektur. 

BAB II Tinjauan Projek 

Bab II ini berisi tinjauan umum yang menjelaskan tentang 

deskripsi projek, pengantar projek dan permasalahan secara makro 

mengenai gambaran umum sebuah museum serta sasaran yang 

akan dicapai pada projek tersebut, tinjauan khusus, batasan projek 

serta asumsi dengan pertimbangan dan alasan yang kuat. 

BAB III Analisa Pendekatan Program Arsitektur 

Bab III berisi pendekatan analisis arsitektur, analisis 

pendekatan sistem bangunan dan konteks lingkungan yang 

mendukung proses perencanaan dan perancangan bangunan. 

BAB IV Program Arsitektur 

Bab IV berisi tujuan perancangan, landasan konseptual 

program, faktor persyaratan perancangan, faktor penentu 
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perancangan, program kegiatan dan program sistem struktur 

bangunan. 

BAB V Kajian Teori 

Bab V berisi tentang kajian teori dan penekanan desain serta 

permasalahan dominan yang terdapat pada Museum Etnobotani 

tersebut. Penekanan desain tersebut dapat memberi keunikan dalam 

desain arsitektur. Permasalahan dominan bangunan berisi tentang 

permasalahan utama yang diangkat dan dicari solusinya dalam 

pengaplikasian projek Museum Etnobotani tersebut. 

Daftar Pustaka 

Berisi sumber-sumber referensi yang berasal dari buku, jurnal, 

makalah maupun website yang digunakan untuk penyusunan laporan 

Landasan Teori dan Program. 

Lampiran 

Berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan “Museum 

Etnobotani di Kabupaten Semarang” yang dapat mendukung 

penjelasan projek tersebut.  


