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BAB III 

ANALISA PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR 

3.1. Analisa Pendekatan Arsitektur 

3.1.1. Studi Aktivitas dan Kebutuhan Ruang 

a. Pengelompokan Kegiatan 

Pengelompokan kegiatan pengguna bangunan pada 

Museum Etnobotani dapat dibagi menjadi 4 kegiatan yaitu 

kegiatan utama, kegiatan penunjang,kegiatan pengelola, dan 

kegiatan pelayanan umum atau servis. 

i. Kegiatan Utama 

 

KEGIATAN UTAMA 

RUANG PELAKU SIFAT JML KETERANGAN 

Ruang 
Pamer 
Tetap 

Pengunjung
, guide staff 

Publik 1 
Ruang pamer 

artefak tumbuhan di 
Indonesia 

Mini 
Gallery 

Pengunjung
, guide staff 

Publik 1 

Ruang pamer 
macam 

pemanfaatan 
tumbuhan sebagai 

obat, bahan 
masakan 

Ruang 
Virtual 
Reality 

Pengunjung
, guide staff 

Publik 1 
Ruang pamer 

dengan teknologi 
digital 

Auditorium 
atau 

Audiovisual 

Pengunjung
, pembicara 

Publik 1 

Ruang untuk 
menyelenggarakan 

seminar / event 
acara tertentu 

 

Tabel 3.1 Kegiatan Utama 

Sumber : Analisa Pribadi 
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ii. Kegiatan Penunjang 

 

KEGIATAN PENUNJANG 

RUANG PELAKU SIFAT JML KETERANGAN 

Perpustakaan 

Pengunjung, 

penjaga 

perpustakaan 

Publik 1 

Fasilitas bagi 

para pengunjung 

untuk lebih jelas 

mempelajari 

ilmu-ilmu 

etnobotani 

Ruang 

Workshop 

Pengunjung, 

staff guide 
Publik 1 

Fasilitas bagi 

pengunjung 

dalam 

mempelajari 

pembuatan 

wayang suket 

dan angklung 

Laboratorium 

Staff 

Laboratorium, 

Peneliti 

Semi 

Privat 
1 

Ruang untuk 

meneliti dan 

mengawetkan 

tumbuhan yang 

akan dipamerkan 

Cafe 
Pengunjung, 

staff cafe 
Publik 2 

Fasilitas 

penunjang untuk 

menyediakan 

makanan & 

minuman 

ATM centre 
Pengunjung, 

pengelola 
Publik 2 

Fasilitas 

penunjang untuk 

mengambil uang 

Mushola Pengunjung, Publik 1 Fasilitas 

Tabel 3.2 Kegiatan Penunjang 
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pengelola penunjang untuk 

sholat 

Toko 

Souvenir 

Pengunjung, 

staff toko 
Publik 2 

Fasilitas 

penunjang untuk 

membeli 

souvenir 

 

iii. Kegiatan Pengelola 

 

KEGIATAN PENGELOLA 

RUANG PELAKU SIFAT JML KETERANGAN 

Ruang 

Direktur 
Direktur Privat 1 

Ruang untuk 

direktur / kepala 

museum 

Ruang Wakil 

Direktur 
Wakil Direktur Privat 1 

Ruang untuk 

wakil direktur 

Ruang 

Administrasi 

Pimpinan 

administrasi, 

staff 

administrasi, 

staff 

keuangan, 

staff 

personalia 

Pivat 1 

Ruang untuk 

mengurus 

administrasi 

dalam museum 

Ruang 

Kurator 
Kurator Privat 1 

Ruang untuk 

kepala pameran 

(mini gallery) 

Ruang 

Kepala 

Pameran dan 

Edukasi 

Kepala 

Pameran dan 

Edukasi 

Privat 1 

Ruang untuk 

kepala pameran 

dalam mengatur 

jadwal pameran 

dan koleksi 

Sumber : Analisa Pribadi 

Tabel 3.3 Kegiatan Pengelola 
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Ruang Staff 

Display 

Staff Penata 

Display 
Privat 1 

Ruang untuk 

staff menata 

display dan 

memisahkan 

koleksi sesuai 

jenisnya 

Ruang Staff 

Guide 

Staff Guide, 

Staff 

Receptionist 

Privat 1 

Ruang untuk 

staff guide 

mempelajari 

seluruh koleksi 

untuk dijelaskan 

pada 

pengunjung 

Ruang 

Dokumentasi 

Kepala 

Koleksi dan 

Dokumentasi, 

Staff 

Dokumentasi 

Privat 1 

Ruang untuk 

mendata koleksi-

koleksi yang 

dipamerkan 

Ruang 

Operasional 

Kepala 

Operasional, 

Cleaning 

Service 

Privat 1 

Ruang untuk 

kepala 

operasional 

memberi 

pengarahan bagi 

cleaning service 

Ruang 

Mekanikal 

Staff 

Mekanikal 
Privat 1 

Ruang Untuk 

memperbaiki, 

mengatur 

pencahayaan 

pada ruang 

pamer 

Ruang CCTV 
Staff 

Keamanan 
Privat 1 

Mengawasi 

keamanan 

seluruh kegiatan 

pengunjung 

museum 

Ruang 

Perawatan 

dan 

Staff 

Perawatan 
Privat 1 

Area untuk 

melakukan 

perawatan 
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Konservasi terhadap benda 

koleksi 

Ruang 

Penyimpanan 

Koleksi 

Staff Koleksi Privat 1 

Area 

menampung 

benda koleksi 

yang akan 

dipamerkan 

Ruang Rapat 
Staff 

Pengelola 
Privat 1 

Mengadakan 

rapat 

 

iv. Kegiatan Servis 

 

KEGIATAN SERVICE 

RUANG PELAKU SIFAT JML KETERANGAN 

Ruang 

Mekanikal 

Elektrikal 

Staff Museum Servis 1 

Ruang perawatan 

mekanikal 

elektrikal 

Ruang 

CCTV 
Staff Museum Servis 1 

Ruang kontrol 

untuk cctv 

Ruang 

Genset 
Staff Museum Servis 1 

Ruang perawatan 

genset 

Ruang 

Pompa Air 
Staff Museum Servis 1 

Ruang perawatan 

pompa air 

Toilet 

Pengunjung 
Pengunjung Servis 20 

Fasilitas servis 

bagi pengunjung 

Ruang 

Karyawan 
Staff Museum Servis 1 

Ruang bagi 

karyawan untuk 

beristirahat 

Ruang 

Keamanan 
Staff Museum Servis 

 

Ruang bagi 

security 

Pantry Staff Museum Servis 1 Ruang bagi 

Sumber : Analisa Pribadi 

Tabel 3.4 Kegiatan Service 
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karyawan untuk 

makan & minum 

 

v. Kegiatan Outdoor 

 

AREA PARKIR 

RUANG PELAKU SIFAT JML KETERANGAN 

Area parkir 

pengunjung 
Pengunjung Publik 

±200 

mobil, 

±300 

motor, 

5 bus 

Area parkir bagi 

pengunjung 

Area parkir 

pengelola 

Staff 

Museum 
Publik 

±15 

mobil, 

±35 

motor 

Area parkir bagi 

pengelola 

AREA OUTDOOR 

RUANG PELAKU SIFAT JML KETERANGAN 

Ampiteater Pengunjung Publik 1 

Area bagi 

pengunjung 

untuk 

pertunjukan 

angklung dan 

wayang suket 

Sumber : Analisa Pribadi 

Tabel 3.5 Kegiatan Outdoor 
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Taman Obat Pengunjung Publik 1 

Area bagi 

pengunjung 

untuk 

mempelajari 

berbagai 

tanaman obat 

Tracking 

Area 
Pengunjung Publik 1 

Area bagi 

pengunjung 

dalam 

menelusuri 

taman obat 

Playground Pengunjung Publik 1 
Area bermain 

anak-anak 

 

b. Pengelompokan Pelaku 

Pelaku dalam Museum Etnobotani dapat dibagi menjadi 2, 

meliputi pengelola dan pengunjung. 

 

PENGUNJUNG 

MUSEUM 
PELAKU USIA 

UMUM 

Anak-anak >5 tahun 

Remaja 12 – 17 tahun 

Dewasa >18 tahun 

PELAJAR 

SD 6 – 12 tahun 

SMP 12 – 15 tahun 

SMA 16 – 18 tahun 

Mahasiswa 19 – 22 tahun 

Sumber : Analisa Pribadi 

 

Sumber : Analisa Pribadi 

Tabel 3.6Pengelompokan Pengunjung Museum 
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Sumber : Analisa Pribadi 

 

 

NO PELAKU 
PEMBAGIAN 

PELAKU 

JUMLAH 

PELAKU 

1 Direktur 

Kepala Museum 1 

Wakil Kepala 

Museum 
1 

2 Staff Administrasi 

Kepala Bagian 

Administrasi 
1 

Staff Keuangan 2 

Staff Personalia 2 

Staff Administrasi 2 

3 Staff Pameran dan 

Edukasi 

Kepala Pameran 

dan Edukasi 
1 

Kurator 1 

Staff Penata Display 5 

Staff Receptionist 2 

Staff Guide 5 

Staff Seminar 5 

4 Staff Koleksi dan 

Dokumentasi 

Kepala Koleksi dan 

Dokumentasi 
1 

Staff Koleksi 4 

Staff Dokumentasi 4 

5 Staff Operasional 

Kepala Operasional 1 

Staff Operasional 

Harian (cleaning 

servis) 

10 

Staff Mekanikal 4 

6 Staff Keamanan 
Kepala Keamanan 1 

Security 6 

7 Pengunjung - 1000 

Tabel 3.7 Pengelompokan Pengelola 
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Aktivitas Pelaku 

i. Direktur 

Kepala/Pemilik Museum : mengatur dan mengawasi kinerja 

seluruh staff museum 

Wakil Kepala Museum : menerima tugas langsung dari 

kepala pemilik museum 

ii. Staff Administrasi 

Kepala bagian administrasi : memberi briefing pada staff 

keuangan, adminnistrasi dan personalia 

iii. Staff Pameran dan Edukasi : mengatur dan mengawasi 

kinerja staff penata display, staff guide, staff seminar 

iv. Staff Koleksi dan Dokumentasi : mengatur dan mengawasi 

kinerja seluruh staff bagian koleksi dan dokumentasi 

v. Staff Operasional : mengatur dan mengawasi kinerja setiap 

staff operasional dan mekanikal 

vi. Staff Keamanan 

vii. Pengunjung : mencari informasi yang berkaitan dengan 

pemanfaatan tumbuhan 
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  Direktur/Kepala 

Museum 

Wakil Kepala 

Museum 

Bagian 

Keamanan 

Bagian Administrasi 

Kepala Bagian 

Administrasi 

Staff 

Keuangan 

Staff 

Administrasi 

Staff 

Personalia 
Staff 

Receptionist 

Bag. Pameran & 

Edukasi 

Kepala Koleksi & 

Dokumentasi 

Kurator 

Staff Penata 

Display 

Staff Guide 

Staff Seminar 

Bagian Koleksi & 

Dokumentasi 

Kepala Koleksi & 

Dokumentasi 

Staff Koleksi 

Staff 

Dokumentasi 

Bagian 

Operasional 

Kepala 

Operasional 

Staff 

Operasional 

Staff Mekanikal 

Bagan 3.1 Struktur Organisasi Pekerja Museum 

Sumber : Analisa Pribadi 
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3.1.2. Studi Fasilitas 

a. Analisa Persyaratan Ruang 

 

NO 
KEBUTUHAN 

RUANG 

KARAKTERISTIK 

RUANG 
PERSYARATAN RUANG 

1 Ruang pamer Memamerkan 

segala koleksi 

permanen dan 

temporer, bersifat 

fleksibel, dinamis 

dan tertata, 

menciptakan 

suasana yang 

memiliki ciri khas 

tanaman Indonesia 

- Memiliki kapasitas ±700 

orang 

- Memiliki sirkulasi yang 

nyaman 

- Cukup memamerkan 

±500 koleksi 

- Memiliki kualitas visual 

yang baik 

- Memiliki kualitas 

thermal yang nyaman 

- Memiliki sistem 

keamanan dan 

keselamatan jika 

kebakaran 

- Pemisahan area sesuai 

jenis dan sifat koleksi 

- Terdapat area untuk 

duduk pada jarak 

tertentu 

- Terdapat fasilitas dan 

akses untuk kaum 

difabel 

- Meletakkan objek 

sesuai sudut pandang 

normal 300 - 400 

Tabel 3.8Persyaratan Ruang 
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2 Mini Gallery Memiliki koleksi 

yang berubah-

ubah, bersifat 

fleksibel dengan 

tujuan menarik 

perhatian 

pengunjung 

- Berdekatan dengan 

ruang pamer utama 

- Area display dapat 

ditata sesuai tema 

- Koleksi dapat dilihat 

dari jarak dekat dan 

dapat disentuh 

- Mampu menampung 

±100 orang dalam 

waktu bersamaan 

3 Auditorium Fasilitas untuk 

mengadakan 

event, festival / 

seminar, bersifat 

semi publik 

- Mampu menampung 

±300 orang 

- Memiliki kualitas audio 

visual yang baik 

4 Perpustakaan Tertata dan 

dinamis, memiliki 

akses mudah, 

terdapat fasilitas 

digital library dan 

seluruh buku yang 

ada tidak untuk 

dipinjamkan 

- Memiliki ketenangan 

yang tinggi 

- Memiliki sistem 

keamanan berupa 

kamera cctv 

- Memiliki kenyamanan 

thermal dan visual 

- Sirkulasi yang nyaman 

dan terdapat area untuk 

membaca 

- Mampu menampung 

±200 orang 

5 Cafe Fasilitas bersifat 

publik bagi 

pengujung yang 

- Berdekatan dengan 

toko souvenir dan ATM 

centre 
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ingin makan & 

minum 

- Memiliki kapasitas ±50 

pengunjung 

6 Toko Souvenir Fasilitas 

penunjang untuk 

kegiatan promosi 

cindera mata yang 

dapat dibeli oleh 

pengunjung 

- Memiliki ukuran ruang 

yang tidak terlalu besar 

- Bersifat fleksibel 

7 Mushola Fasilitas bagi 

pengunjung yang 

beragama muslim 

untuk sholat 

- Memilkiki ukuran 

sedang (kapasitas ±5-8 

orang) 

- Memerlukan 

ketenangan yang cukup 

- Terletak terpisah atau 

diluar museum 

8 ATM centre Bersifat publik - Terletak dengan 

fasilitas penunjang 

lainnya 

9 Ruang Direktur Bersifat privat - Dekat dengan ruang 

rapat 

- Memerlukan 

ketenangan yang cukup 

10 Ruang Wakil 

Direktur 

Bersifat privat - Memerlukan 

ketenangan yang cukup 

- Terletak dekat dengan 

raung direktur 

11 Ruang 

Administrasi 

Bersifat semi privat - Terletak dekat dengan 

ruang pamer 

- Memiliki kapasitas ±15 

orang 
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12 Receptionist Bersifat semi 

publik dan 

informatif 

- Berada dekat dengan 

entrance museum 

13 Ticket box Bersifat semi privat - Berada dekat dengan 

receptionist dan staff 

guide 

14 Ruang Kurator Bersifat privat - Luasan ruang tidak 

terlalu besar 

- Dekat dengan ruang 

rapat dan ruang pamer 

utama 

15 Ruang Pameran 

dan Edukasi 

Ruang untuk 

kepala edukasi 

dan bersifat privat 

- Memiliki pencahayaan 

yang baik 

- Kapasitas ruang ±3 

orang 

16 Ruang staff 

display 

Bersifat privat - Terletak dekat dengan 

ruang administrasi dan 

ruang pamer utama 

- Memiliki kapasitas ±10 

orang 

17 Ruang staff 

guide 

Bersifat privat dan 

dekat dengan 

ruang koleksi dan 

ruang pamer 

utama 

- Memiliki kapasitas ±10 

orang 

- Terletak dekat dengan 

administrasi dan ruang 

pamer utama 

18 Ruang koleksi  

dokumentasi 

Ruang untuk 

mendata koleksi 

yang akan 

dipamerkan atau 

yang akan dikirim 

- Berdekatan dengan 

ruang penyimpanan 

koleksi 

- Dapat menampung ±20 

orang, karena hanya 
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terdiri dari pengelola 

- Menggunakan sistem 

keamanan dan sistem 

pemadaman kebakaran 

19 Ruang 

operasional 

Bersifat servis - Memiliki tempat untuk 

menyimpan peralatan 

kebersihan 

20 Ruang 

mekanikal 

Bersifat privat - Kapasitas ruang 

sedang ±3 orang 

- Memiliki tempat untuk 

menyimpan peralatan 

maintenance 

21 Ruang CCTV Bersifat privat, 

untuk mengawasi 

keamanan seluruh 

kegiatan museum 

- Kapasitas ±8 orang 

- Memiliki keamanan 

yang tinggi 

22 Ruang 

perawatan atau 

konservasi 

Bersifat privat - Memiliki area untuk 

meneliti koleksi 

- Luasan yang ccukup 

untuk merawat koleksi 

yang rawan rusak 

23 Ruang 

penyimpanan 

koleksi 

Bersifat privat dan 

terlindung dari 

sinar matahari 

langsung 

- Memiliki area 

pengemasan koleksi 

- Memiliki sistem 

keamanan yang cukup 

tinggi untuk koleksi 

24 Ruang rapat Bersifat privat, 

untuk diskusi atau 

presentasi 

- Memiliki kapasitas ±15 

orang 

- Memerlukan 

ketenangan yang tinggi 
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- Memiliki pencahayaan 

yang cukup 

25 Toilet 

pengunjung 

Mudah diakses 

dan memiliki 

fasilitas bagi 

difabel 

- Bersih dan nyaman 

- Menerapkan sistem 

water saving 

- Dapat digolongkan 

menjadi 3, yaitu toilet 

wanita, pria dan difabel 

26 Ruang 

karyawan 

Fasilitas bagi 

karyawan untuk 

beristirahat, 

bersifat privat 

- Memilik ketenangan 

yang cukup 

- Tidak terlihat langsung 

oleh pengunjung 

- Memiliki kapasitas ±20 

orang karyawan 

27 Pantry Fasilitas servis  

bagi karyawan 

untuk membuat 

makan / minum 

- Luasan ruang cukup 

nyaman 

- Terletak dengan 

fasilitas servis yang lain 

28 Area parkir 

pengunjung 

Area parkir  bagi 

pengunjung, 

meliputi parkir 

motor, mobil dan 

bus wisata 

- Kapasitas parkir terdiri 

dari motor 30%, mobil 

40% dan bus wisata 

30% 

29 Area parkir 

pengelola 

Area parkir bagi 

pengelola, 

karyawan museum 

dan pengunjung 

- Parkir berada di lahan 

terbuka 

- Kapasitas parkir yang 

cukup menampung ±40 

orang 

30 Ruang Genset Area servis - Terletak diluar 

bangunan 
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- Sirkulasi yang cukup 

 

b. Studi Besaran Ruang 

 

NO ANALISA LUAS RUANG 

1 

Auditorium 

Ukuran panggung berdasar 

kebutuhan 1 orang, yaitu : 

Luas = 3,14 x 0,875m x 0,875m = 

2,404m2 

Kebutuhan ruang 1 orang dihitung 

dari luas perabot, yaitu : 

Luas = 0,5m x 0,9m = 0,45m2 

Luas panggung : 

2,404m2 x 5 = 12,02m2 

Total 300 orang : 

0,45m2 x 300 = 135m2 

Sirkulasi 30% 

Total luas auditorium : 

12,02m2 + 90m2 + 

44,11m2 = 191,13m2 

2 

Perpustakaan 

Kebutuhan luas 1 area rak buku dan 

aktivitas pada area rak dihitung 

berdasarkan : 

Kebutuhan luas untuk 10 rak buku 

dengan penataan berjajar : 28,8m2 

Kebutuhan area baca untuk 1 orang 

melalui kebutuhan luas perabot : 1m 

x 1,3m = 1,3m2 

Luas area untuk penjaga 

perpustakaan dihitung melalui luas 

perabot : 1,46m x 1,4m = 2,044m2 

Kabutuhan luas area loker untuk 

Luas area rak buku : 

28,8m2 

Luas area baca 20 

orang = 1,3m2 x 20 = 

26m2 

Luas area 2 staff 

perpustakaan : 

2,044m2 x 2 = 

4,088m2 

Luas area loker : 

0,8125m2 

Sirkulasi 30% 

Luas total 

perpustakaan : 

28,8m2 + 26m2 + 

4,088m2 + 0,8125m2 

Sumber : Analisa Pribadi 

Tabel 3.9Besaran Ruang 
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penitipan barang pengunjung 

dihitung berdasar luas loker (20 

loker) : 1,625m x 0,5m = 0,8125m2 

+ 17,91m2 = 

77,611m2 

3 

Cafe 

Kebuthan luas meja untuk 4 orang 

yaitu : 1,65mx 2m = 3,3m2 

Kebutuhan area bar untuk 1 orang 

dihitung berdasar kebutuhan luas 

perabot : 0,85m x 0,85m = 

0,7225m2 

Luas dapur untuk 1 cafe : 13m2 

Luas area makan 

untuk 40 orang = 

3,3m2 x 10 = 33m2 

Luas area bar untuk 8 

orang : 0,7225m2 x 8 

= 5,78m2 

Luas dapur = 13m2 

Sirkulasi 30% 

Luas total 1 cafe : 

67,314m2 x 3 = 

201,942m2 

4 

Toko Souvenir 

Ukuran 1 toko souvenir yaitu 10m x 

10m = 100m2 

Luas total 2 unit toko 

souvenir = 2 x 100m2 

= 200m2 

5 

Mushola 

Kebutuhan luas 1 orang untuk 

sholat, yaitu : 1,2m x 0,6m = 0,72m2 

Luas untuk area wudhu 4 orang : 

3,2m x 1,8m = 5,76m2 

Luas area sholat 20 

orang : 0,72m2 x 30 = 

21,6m2 

Sirkulasi dalam 

mushola 30% = 

6,48m2 

Luas area wudhu : 

5,76m2 

Luas total mushola : 

6,48m2 + 5,76m2 = 

12,24m2 

6 

ATM centre 

Kebutuhan luas 1 mesin ATM yaitu : 

0,6m x 0,5m = 0,3m2 

Total kebutuhan ruang gerak pada 1 

Luas total untuk 4 

mesin ATM yaitu : 

3m2 x 4 = 12m2 
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mesin ATM yaitu 2m x 1,5m = 3m2 

7 

Ruang Direktur 

Luas area kerja dihitung berdasar 

luas perabot : 3,5m x 4,5m = 

15,75m2 

Luas area sofa untuk menerima 

tamu : 3,2m x 1,8m = 5,76m2 

Luas total ruang 

direktur : 15,75m2 + 

5,76m2 + 4,302m2 

(sirkulasi 20%) = 

25,812m2 

8 

Ruang Wakil Direktur 

Kebutuhan luas ruang wakil direktur 

yaitu : 3,5m x 4,5m = 15,75m2 

Luas total ruang wakil 

direktur : 15,75m2 

9 

Ruang Administrasi 

Kebutuhan luas ruangkepala 

administrasi yaitu : 3,6m x 3m = 

10,8m2 

Kebutuhan luas untuk 1 staff 

keuangan, 2 administrasi dan 1 

personalia yaitu :5,1mx4,4m= 

22,44m2  

Luas total administrasi 

: 10,8m2 + 22,44m2 = 

33,24m2 

10 

Receptionist 

Kebutuhan luas 1 orang staff 

dengan 2 wisatawan : 2,75m x 1,4m 

= 3,85m2 

Luas total untuk 2 

orang staff : 3,85m2 x 

2 = 7,7m2 

11 

Ticket box 

Berdasar pada waktu paling ramai 

pengunjung, yaitu 1000 dengan 

presentase antrian 20% yaitu 200 

pengunjung, maka ditetapkan 3staff 

untuk ticketing, dengan tiap antrian 

67 pengunjung 

Kebutuhan area untuk 67 antrian : 

(0,5m x 0,35m) x 67 = 11,725m2 

Luas ticket box untuk 

3 staff : 4,455m2 

Sirkulasi 20% = 

0,891m2 

Luas total ticket box : 

4,455m2 + 0,891m2 = 

5,346m2 

Luas kebutuhan untuk 

3 antrian pada 3 staff : 
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Kebutuhan luas untuk 2 staff ticket 

yaitu 2,2m x 1,35m = 2,97m2 

11,725m2 x 3 = 

35,175m2 

Luas total : 5,346m2 + 

35,175m2 = 40,521m2 

12 

Ruang Kurator 

Kebutuhan luas untuk ruang kurator 

: 3,5m x 4,5m = 15,75m2 

Luas total ruang 

kurator : 15,75m2 

13 

Ruang Pameran dan Edukasi 

Kebutuhan luas ruang kepala 

pameran dan edukasi : 3,6m x 3m = 

10,8m2 

Luas kebutuhan ruang staff seminar 

: 4,4m x 5,5m = 24,2m2 

Luas total ruang 

pameran dan edukasi 

: 10,8m2 + 24,2m2 = 

35m2 

14 

Ruang Staff Display 

Kebutuhan luas ruang staff display : 

4,4m x 5,5m = 24,2m2 

Luas total ruang staff 

display : 24,2m2 

15 

Ruang Staff Guide 

Kebutuhan luas perabot : 4,15m x 

2,7m = 11,205m2 

Kebutuhan luas 

perabot staff display + 

sirkulasi 1m pada tiap 

sisi : 6,15m x 4,7m = 

28,905m2 

16 

Ruang Koleksi dan Dokumentasi 

Kebutuhan luas untuk ruang kepala 

koleksi dan dokumentasi ; 3,6, x 3m 

= 10,8m2 

Kebutuhan luas untuk 5 staff bagian 

koleksi : 4,4m x 5,5m = 24,2m2 

Kebutuhan luas untuk 3 staff 

dokumentasi : 4,6m x 2,3m = 

10,58m2 

Luas total ruang 

koleksi &  

dokumentasi : 10,8m2 

+ 24,2m2 + 10,58m2 

+ 4,5m2 = 50,08m2 
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17 

Ruang Operasional 

Luas untuk ruang kepala 

operasional : 3,6m x 3m = 10,8m2 

Luas untuk area loker penyimpanan 

: 3m x 2,1m = 6,3m2 

Luas total ruang 

operasional : 10,8m2 

+ 6,3m = 17,1m2 

18 

Ruang Mekanikal 

Kebutuhan luas untuk rg. Mekanikal 

dengan 2 teknisi yaitu : 5m x 3,4m = 

17m2 

Luas total ruang 

mekanikal : 17m2 

19 

Ruang CCTV 

Kebutuhan luas untuk 3 staff 

keamanan : 3,6m x 3,5m = 12,6m2 

Luas total rg CCTV : 

12,6m2 

20 

Ruang Karyawan 

Luasan untuk 1 orang pada ruang 

karyawan yaitu 1,65 m2 

Kebutuhan parkir bagi 

20 orang : 1,65m2 x 

20 = 33m2 

21 
Pantry 
Luasan untuk sebuah pantry 
karyawan 2,6m x 2,55m = 6,63m2 

Luas total kebutuhan 
pantry : 6,63m2 

22 
 
Area Parkir Pengunjung 
 

Parkir mobil = 40% → 

100 mobil 

Parkir motor = 30% → 

150 motor 

Parkir bus = 30% → 5 

bus  

 

Luas parkir mobil = 

2.5 m x 5 m x 100 = 

1250 m2 

Luas parkir motor = 

2m x 1m x 150 = 300 

m2 Luas parkir bus = 

3,5m x 12m x 5 = 420 

m2 

 

Luas Total = 1250 m2 

+ 300 m2 + 420 m2 + 



90 

 

394 m2 (sirkulasi 20%) 

=  2364 m2 

23 Area Parkir Pengelola 

Parkir mobil → 15 

mobil 

Parkir motor → 40 

motor 

Luas Parkir mobil = 

2.5m x 5 m x 15 = 

187.5 m2 

Luas parkir motor = 

2m x 1m x 40 = 80 m2 

Luas total = 187.5 m2 

+ 80 m2 + 53.5 m2 

(sirkulasi 20%) = 

321m2 

 

 

3.1.3. Studi Ruang Khusus 

Studi ruang khusus dilakukan untuk mengetahui sirkulasi dan 

besaran ruang pada ruang-ruang yang memiliki fasilitas yang 

khas. 

a. Studi Ruang Pamer 

 

No 
Kategori 

Koleksi 
Jenis Koleksi Sifat Koleksi 

Jumlah 

Koleksi 

1 Diorama 

Kehidupan 

manusia 

pertama 

Rentan 10 

Pemanfaatan 

tumbuhan 
Rentan 260 

2 Vitrin 

Rempah 

nusantara 

Tidak terlalu 

rentan 
75 

Pangan 

alternatif 

Tidak terlalu 

rentan 
50 

Sumber : Analisa Pribadi 

Tabel 3.10 Jumlah Koleksi Ruang Pamer 
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3 Pedestal 
Alat – alat 

mengolah  

Tidak terlalu 

rentan 
25 

4 Outdoor Taman obat 

Tidak terlalu 

rentan, 

membutuhkan 

udara sejuk 

80 

Total koleksi 500 

 

Luas diorama untuk koleksi permanen dibagi menjadi 3 jenis 

yaitu: 

 Koleksi ukuran besar (3D) : (4,7m x 4,7m) x 10 = 773,15m2 

 Koleksi ukuran sedang (3D) : (3,4m x 3,4m) x 200 = 

2312m2 

 Koleksi ukuran kecil  (3D), dengan asumsi case dapat diisi 

5 objek : (3m x 3m) x 90 = 810m2 

Kebutuhan ruang gerak 700 pengunjung : (0,8m x 0,8m) x 700 

= 448m2 

Luas total = 773,15m2 + 2312m2 + 810m2+ 448m2 = 

4343,15m2 

Mini Gallery Luas gallery = 2 m2 x 30 = 60 m2 Sirkulasi  : 10% 

Luas total = 66 m2 

 

 

 

 

Sumber : Analisa Pribadi 
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Standart Kenyamanan Memandang 

Batas kenyamanan memandang secara horisontal yaitu 30o – 

30o dari bagian kiri ke kanan dan batas visual 62o – 62o pada 

bagian kiri ke kanan. 

 

 

 

Gambar 3.2Sudut Pandang Vertikal 

Sumber : Panero, 1980 

Sedangkan untuk batas kenyamanan secara vertikal yaitu 30o 

ke atas dan 40o ke bawah. 

 

 

 

Gambar 3.3Sudut Pandang Horisontal 

Sumber : Panero, 1980 
Ruang pameran karya seni 2D 

Gambar 3.1 Jarak Pandang Efektif Terhadap Koleksi 

Sumber: Panero, J dan Martin, Z. 1979. Human Dimension 

& Interior Space. 
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Perhitungan jarak pandang horizontal dan vertikal 

 

 

 

 

Gambar 3.4Sudut Pandang Vertikal 

Sumber : Panero, 1980 

 

 

 

Gambar 3.5Sudut Pandang Horisontal 

Sumber : Panero, 1980 

Keterangan 

 

 

 

Standart Kenyamanan Pencahayaan 

Pencahayaan museum juga haruslah baik. Tempat untuk 

menggantung panel yang menguntungkan adalah antara 30o 

dan 60o pada ketinggian ruang 6,70m dan 2,13m untuk panel 

yang panjangnya 3,04 sampai 3,65m. 
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Gambar 3.6 Ruang Pameran dengan Sebagian Cahaya 
Sumber : Data Arsitek Jilid 2 

 

 

 

 

Pola Sirkulasi 

Pola sirkulasi terdapat 7 tujuh kemungkinan-kemungkinan jenis 

sirkulasi yang berbeda untuk mengatur tingkat pengawasan serta 

kepadatan pada dalam ruang museum (Robillard, 1982). 

1. Straight (Lurus) 

 

 
 
 
 

 

Gambar 3.9 Pola Sirkulasi Lurus 
Sumber : Robillard, 1982 

2. Linier ( Membentuk garis lurus) 

Pola sirkulasi yang memerikan arahan kepada pengunjung 

untuk menuju ruang bagian dalam museum dengan 

membentuk sebuah garis lurus, dengan menggunakan 

sebuah pintu masuk sekaligus sebagai pintu keluar. 

Gambar 3.7 Karakter dari 
Museum Historis yang Alami 
Sumber : Data Arsitek Jilid 2 

 

Gambar 3.8 Sebagian ruang 
yang terkena sinar 

Sumber : Data Arsitek Jilid 2 
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Gambar 3.10 Pola Sirkulasi Linier 

Sumber : Robillard, 1982 

3. Open (Terbuka) 

Untuk pola sirkulasi terbuka ini merupakan sebuah pola yang 

membebaskan pengunjung museum untuk bergerak sesuka 

hati pada ruangan yang dikehendaki. 

 

Gambar 3.11Pola Sirkulasi Terbuka 

Sumber : Robillard, 1982 

4. Loop (Memutar) 

Pola sirkulasi memutar ini dengan cara meletakkan sebuah 

partisi pada bagian tengah-tengah ruangan dengan maksud 

agar pengunjung dapat melihat pameran dengan cara 

memutar. 

 

 

 

Gambar 3.12Pola Sirkulasi Memutar 

Sumber : Robillard, 1982 
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5. Branch, Lobby Poyer (Bercabang pada lobby dan teras) 

Pola sirkulasi ini merupakan pola yang bercabang pada 

bagian pintu masuk yang menuju Lobby serta ruang 

istirahat.. 

 

 

 

Gambar 3.13 Pola Sirkulasi Bercabang pada Lobby dan Teras 

Sumber : Robillard, 1982 

6. Branch, Gallery-Lobby (Bercabang pad gallery dan Lobby) 

Pola ini untuk sebuah bangunan yang memiliki lebih dari 

satu gallery serta peletakannya yang berdekatan, sirkulasi ini 

membebaskan pengunjung museum dalam melihat pameran 

untuk memilih gallery yang ingin dilihat terlebih dahulu. 

 

 

 

 

Gambar 3.14 Pola Sirkulasi Bercabang pada Gallery dan Lobby  

Sumber : Robillard, 1982 

7. Branch, Linear (Bercabang pada membentuk garis lurus) 

Pola ini merupakan sebuah pola yang memiliki banyak titik 

pertemuan maka perlu adanya tanda penunjuk arah agar 

pengunjung museum tidak tersesat. 

 



97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.15 Pola Sirkulasi Bercabang Membentuk Garis Lurus 

Sumber : Robillard, 1982 

Sirkulasi Ruang Pameran 

Pola sirkulasi merupakan hal yang paling penting dari bangunan 

museum dimana sirkulasi ini membantu pengunjung agar dapat 

menikmati karya yang dipamerkan dengan nyaman, terdapat 

beberapa pola sirkulasi untuk ruang pameran menurut Robilland, 

yaitu: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.16 Keuntungan dan Kelebihan Pola Sirkulasi 

Sumber : Robillard, 1982 



98 

 

Skala 

Skala ruang dapat menentukan sebuah karakter serta suasana 

yang diharapkan sebuah bangunan museum. Dengan 

menggunakan skala yang besar dapat memberikan kesan yang 

luas, dan lega. Sementara skala kecil memberikan kesan yang 

intim, hangat, dan akrab. 

3.1.4. Studi Besaran Bangunan dan Lahan Parkir 

 

RUANG LUAS 

Ruang Pamer  4343,15m2 

Mini Gallery  66m² 

Auditorium  191,12m² 

Perpustakaan  77,61m² 

Cafe  211,93m² 

Toko Souvenir  200m² 

Mushola  12,25m² 

ATM centre  12m² 

Ruang Direktur  25,81m² 

Ruang Wakil Direktur  16,75m² 

Ruang Administrasi  33,25m² 

Receptionist  7,7m² 

Tabel 3.11 Studi Besaran Bangunan & Lahan Parkir 
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Ticket Box  40,51m² 

Ruang Kurator  15,76m² 

Ruang Pameran & Edukasi  36m² 

Ruang Staff Display  24,3m² 

Ruang Staff Guide  28,90m² 

Ruang Koleksi & Dokumentasi  50,08m² 

Ruang Operasional  17,1m² 

Ruang Mekanikal  17m² 

Ruang CCTV  12,5m² 

Rg. Perawatan & Konservasi  10,9m² 

Rg. Penyimpanan Koleksi  54,31m² 

Ruang Rapat  29,4m² 

Rg.Karyawan & Toilet  38,05m² 

Pantry & Rg. Genset  33,6m² 

RUANG LUAS 

Area Parkir Pengunjung  2364m² 

Area Parkir Pengelola  321m² 

AREA RUANG TOTAL LUAS 

Indoor  5597,2m² 

Outdoor  2685m² 

Sumber : Analisa Pribadi 
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Total Luas Bangunan 

= Luas Bangunan + sirkulasi 20% 

= 5597,2m² + 522,669m² 

= 6713,04m²  

Kebutuhan Luas Lahan 

KDB = 60% ; KLB = 1,4 (2 lantai) ; GSB = 5m ; GSJ = 7,5m 

Rencana Museum Etnobotani akan dibangun 2 lantai, maka : 

= 6713,04m² : 2 = 3356,52m² 

Luas Lahan = (Luas bangunan indoor : KDB) 

   = 3356,52m² : 50% 

   = 6713,04m² 

Luas Lahan+RTH= 6713,04m² + (20% x luas lahan) 

   = 6713,04m² + 1342,6m² 

   = 8055,64m² 

3.1.5. Studi Citra Arsitektural 

Sebuah bangunan harus memiliki citra arsitektural yang 

mencerminkan fungsi dan kegunaannya sebagai museum 

etnobotani yang merupakan wisata penunjang pendidikan yang 

bersifat edukatif dan rekreatif di Kabupaten Semarang tepatnya 

berada di Kota Ambarawa. 

Citra Guna 

Bangunan Museum Etnobotani ini merupakan sebuah 

bangunan kompleks yang berfungsi untuk pelestarian 



101 

 

pemanfaatan tumbuhan, namun tidak hanya itu museum 

etnobotani ini memiliki konsep yaitu green building yang berfokus 

pada kualitas udara dan kenyamanan ruang / IHC, selain itu 

bangunan ini juga ditunjang oleh fasilitas-fasilitas penunjang 

guna menarik pengunjung untuk mengunjungi museum 

etnobotani. 

Citra Visual 

Bangunan museum etnobotani ini berkonsep green 

building dikarenakan semakin banyaknya bangunan yang tidak 

memperhatikan lingkungan sekitarnya sehingga banyak 

kerusakan-kerusakan alam, makna museum etnobotani ini 

berkonsep green building karena selain museum memerlukan 

sebuah penataan yang sedemikian rupa sehingga menjadi 

tempat yang begitu indah yaitu juga untuk melestarikan 

lingkungan sekitar agar tidak semakin bertambahnya masalah-

masalah yang terjadi pada alam semesta. 

3.2. Analisa Pendekatan Sistem Bangunan 

3.2.1. Studi Sistem Struktur 

a. Upperstructure 

Sebuah struktur bangunan yang merupakan bagian atas 

bangunan (kepala) berfungsi sebagai shelter. 

o Struktur Baja Ringan, sebuah baja yang bermutu tinggi 

dan memiliki sifat yang ringan dan tipis. 
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o Struktur Baja Konvensional 

o Struktur Kayu, merupakan sebuah struktur rangka atap 

yang menggunakan bahan kayu, mulai dari kuda-kuda 

hingga reng. 

o Space Truss, sebuah rangka ruang yang merupakan 

pengembangan dari struktur flat truss membentuk polygon 

ruang yang disusun memanjang sehingga menjadi sebuah 

balok struktur. 

b. Middle Structure 

Sebuah struktur bangunan yang merupakan bagian tengah 

bangunan (badan bangunan) yang terdiri dari dinding. 

Dinding dapat diartikan sebagai bagian struktur bangunan 

yang berbentuk bidang vertikal dan yang berguna untuk 

melingkupi, membagi atau melindungi. Secara garis besar 

fungsi dinding terbagi menjadi dua yaitu sebagai dinding 

pengisi serta penerima beban (load bearing). 

Dinding sebagai penerima beban : 

o Struktur Dinding Sejajar 

Sebagai dinding penerima beban yang berupa plat 

diposisikan sejajar guna untuk penerimaan beban. 

o Struktur Rangka 

Dinding berupa rangkaian kolom yang membentuk suatu 

modul guna untuk menerima suatu beban. 
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o Struktur Dinding Masif 

Bentuk penerima beban berbentuk geometri 

(persegi/melingkar) yang merupakan dinding penerima 

beban. 

Fungsi dinding yaitu untuk melindungi bagian dalam 

bangunan serta sebagai pemisah antar ruang. 

Penggunanan dinding dalam bangunan berfungsi untuk 

dinding pengisi. Beberapa alternatif dinding yang dapat 

digunakan : 

o Hebel Block 

Beton ringan berporimemungkinkan dinding pada 

banguan dapat “bernapas”, memiliki dimensi yang lebih 

tepat, kedap suara, tahan terhadap panas, tahan terhadap 

api, dan tahan lama. Dalam proses pengerjaannya jauh 

lebih cepat, ramah lingkungan, serta lebih mudah. 

 

 

 

o Bata Merah 

Bata merah merupakan sebuah insulasi panas yang baik 

namun memiliki kekurangan yaitu membutuhkan waktu 

yang lama dalam proses pemasangan, memerlukan 

Gambar 3.17 Hebel 
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jumlah plesteran yang banyak sehingga mahal, serta 

memiliki ukuran yang tidak seragam. 

 

 

 

 

o Dinding Roaster 

Dinding Roaster memiliki bentuk hamper sama dengan 

bata yang juga memiliki lubang-lubang untuk 

pencahayaan alami serta pergantian udara. Bahan yang 

digunakan dapat terbuat dari tanah liat, kayu, beton, 

maupun keramik 

o Green Wall (dinding bertanaman) 

Sebuah dinding bertanaman yang memiliki fungsi sebagai 

peredam panas, penghujauan, mereduksi silau matahari, 

mengikat gas CO2/polusi, dan debu. 

o Fair Face Concrete 

Merupakan sebuah panel beton fabrikasi yang memiliki 

sebuah keunggulan yaitu kecepatan dalam proes 

pengerjaan, kuat, tahan lama, tahan terhadap api, serta 

banyak pilihan tekstur. 

o Balok Kantilever (cantilevered beam) 

Gambar 3.18 Bata Merah 
Sumber : google 
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Sebuah balok yang disangka /dijepit pada salah satu 

ujungnya sehingga sumbu balok tersebut tidak dapat lagi 

berputar pada titik tersebut. 

o Dinding Kaca (curtain wall) 

Sebuah lapisan dinding yang berupa kaca sehingga 

mampu mengoptimalkan masuknya cahaya matahari, 

serta mengakomodasi view to site dan view from site. 

Namun apabila salah dalam menentukan orientasi dapat 

menyebabkan panas dan silau pada ruangan dalam 

bangunan. 

o Balok Menggantung (overhanging beam) 

Sebuah balok yang disangga secara bebas pada kedua 

titik serta menggantung pada salah satu ujungnya. 

Lantai 

o Struktur Lantai Grid (waffle system) 

Struktur lantai grid merupakan sebuah system plat lantai 

dua arah dengan balok pembagi yang saling bersilangan 

dengan jarak relative rapat diatas plat tipis. 

o Struktur Lantai Flat Slab 

Sebuah plat beton yang ditumpu dengan kolom tanpa 

adanya balok. Struktur ini digunakan untuk intensitas 

beban yang tidak terlalu besar serta memiliki bentang 
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yang relative pendek. Pada setiap pertemuan kolom 

diberikan sebuah penebalan berupa drop panel. 

c. Substructure 

Struktur dinding sejajar baik digunakan pada lahan 

berkontur, Struktur Rangka, mempunyai sebuah struktur 

yang rigid, dan fleksibel, terdapat beberapa alternative 

struktur pondasi : 

 Pondasi Footplat, merupakan pondasi yang cocok untuk 

digunakan pada lahan berkontur dan juga untuk 

bangunan dua hingga tiga lantai. 

 Pondasi Kali Setempat, merupakan pondasi yang 

diperuntukkan pada banguanan berlantai satu. 

 Pondasi Lajur Berundak, merupkan sebuah pondasi yang 

dapat menyesuaikan kontur lerengan. 

d. Enclosure 

Penutup Atap 

Genteng tanah liat, merupakan sebuah genteng lokal yang 

mudah ditemukan, harganya relative murah, tahan lama, 

serta cocok untuk iklim tropis. 

Atap Bertanaman (Green Roof), merupakan sebuah atap 

yang hemat energy serta dapat meningkatkan sensitivitas 

ekologis pada bangunan. Atap bertanaman memiliki 

beberapa manfaat, yaitu : 
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 Dapat menambah estetika pada bangunan 

 Dapat menyerap polusi dan dapat menghasilkan udara 

yang bersih 

 Sebagai ruang terbuka hijau dan juga sebagai media 

peresapan air hujan 

 Dapat meredam radiasi matahari dan mengurangi 

kebisingan 

 Dapat meningkatkan semangat dan produktivitas 

Atap Bitumen Selulose 

Merupakan bahan penutup atap dengan material selulosa, 

bahan penutup atap bitumen selulose ini bersifat kedap air. 

Memiliki dimensi 106 x 40 x 0,3 cm, berat 4 kg/m2. Bahan 

atap ini mampu meredam suara, memiliki estetika serta tidak 

berkarat. 

Atap Transparan (polycarbonate) 

Penutup atap transparan yang berfungsi untuk memasukan 

cahaya alami yang dilengkapi dengan lapisan UV. Memiliki 

beberapa keunggulan yaitu ringan, tahan pecah, tahan 

benturan, mudah dipasang, dan fleksibel. 

Dinding 

 Panel Styro High Density, merupakan sebuah panel yang 

terbuat dari bahan sterofoam yang telah dipadatkan serta 

diberi sebuah kawat beton bertulang. Panel styro hight 
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density memiliki beberapa keunggulan yaitu tahan 

terhadap gempa, mampu menjaga suhu ruangan tetap 

stabil, dan beratnya yang ringan. 

 Glassblock, berfungsi untuk memasukkan cahaya alami 

kedalam ruangan namun tidak menyebabkan silau dan 

juga glassblock memiliki banyak fasian tekstur yang 

dapat menciptakan berbagai efek cahaya. 

 Papan Fibercement, adalah sebuah panel kalsium 

silikdan dan sebagai penguatannya menggunakan serat 

selulosa. Papan fibercement memiliki beberapa 

keunggulan yaitu tidak menyebarkan api, tahan terhadap 

air dan tidak lembab, serta tidak mudah terbakar. 

 ACP (alumunium composite panel), merupakan sebuah 

pelapis dinding yang juga dapat digunakan sebagai fasad 

pada bangunan. ACP memiliki beberapa variasi warna 

dan tekstur, ACP ini merupakan sebuah material yang 

memiliki keunggulan yaitu tahan terhadap api dan air, 

serta beratnya yang ringan. 

Lantai 

 Lantai Parket, material ini berasal dari bahan 

bambu/kayu, lantai parket memiliki sifat yang dapat 

mereduksi bising, bersifat hangat, mudah tergores, dan 

juga mudah terbakar. 
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 Lantai Keramik, merupak sebuah pelapis lantai yang 

paling sering digunakan pada bangunan-bangunan, lantai 

keramik ini mudah dibersihkan, tidak mudah menyerap 

air dan juga memiliki beragam variasi. 

 Lantai Linoleum merupakan sebuah pelapis lantai yang 

terbuat dari bahan alami yaitu minyakbiji flax yang 

dicampur dengan tepung kayu/serbuk gabus dengan 

backing dari sebuah kain yang berserat kuat seperti 

kanvas. Lantai linoleum ini memiliki beberapa keunggulan 

yaitu harganya yang relative murah, mudah dalam proses 

pemasangan, dan juga tahan terhadap air. 

 Lantai PC (Portland cement), adalah sebuah lantai yang 

diplester dan diaci halus, lantai PC ini memiliki sebuah 

perawatan yang cukup mudah dan juga murah, namun 

lantai PC memiliki kekurangan yaitu apabila terjadi 

kerusakan/retakan maka dalam proses perbaikannya 

tidak bisa sama seperti pada awalnya. 

 Beton batu sikat, merupakan jenis lantai yang berpaduan 

antara beton dan bebatuan, beton batu sikat ini biasanya 

digunakan untuk bagian luar bangunan/outdoor. 

 Paving block, terbuat dari bahan campuran semen 

Portland yang dipadatkan dan dicetak berbentuk balok. 
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 Grass block pavers, merupakan sebuah paving yang 

sejenis dengan paving blok, namun grass block pavers ini 

memiliki lubang pada bagian tengah yang berfungsi untuk 

tumbuh rumput, sehingga air dapat dengan mudah 

meresap kedalam tanah. 

Plafond 

 GRC (Glassfiber Reinforced Cement), memiliki 

keunggulan yaitu tahan terhadap air, api, dan juga 

kelembaban, GRC memiliki dimensi 60 x 40 x 0,4 cm. 

 Acoustic Tile, memiliki keunggulan yaitu dapat mereduksi 

kebisingan cukup baik, acoustic Tile terbuat dari bahan 

open cell melamine yang dilapisi dengan hypalon. Dapat 

pula dilapisi dengan baja, galvanis, serat mineral, dan 

alumunium. 

3.2.2. Studi Sistem Utilitas 

a. Sistem Jaringan Kebakaran 

Alarm kebakaran, heat detector, smoke detector dan APAR 

digunakan sebagai sistem untuk menangani terjadinya 

kebakaran. 

b. Sistem Transportasi Vertikal 

 Tangga dan Ramp 

Terdapat 2 jenis tangga yaitu tangga pengunjung untuk 

naik ke tiap lantai bangunan dan tangga darurat hanya 
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digunakan pada saat terjadi kebakaran, material yang 

digunakan di dalam ruang tangga darurat harus tahan 

terhadap api. 

Ramp disediakan dalam bangunan dengan kemiringan 

tertentu, ramp tersebut disediakan untuk akses 

pengunjung difabel. 

 Lift 

Sistem transportasi vertikal ini dapat juga digunakan bagi 

pengunjung difabel dan memindahkan benda-benda 

koleksi jika terjadi perubahan. 

c. Sistem Pengelolaan Sampah 

Penerapan pengelolaan sampah pada projek ini yaitu adanya 

pemisahan sampah organik dan non organik, untuk sampah 

organik dikumpulkan pada bak sampah utama dan dibawa 

oleh petugas kebersihan untuk dibuang ke TPA, sedangkan 

untuk sampah non organik berupa plastik atau botol bekas 

dikumpulkan menjadi satu dan dijual ke pengumpul barang 

bekas. 

d. Sistem Keamananan 

CCTV 

Penerapan sistem keamanan pada projek ini menggunakan 

kamera CCTV. Sistem ini merupakan teknologi berupa 

kamera video yang dihubungkan melalui televisi di ruang 
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CCTV dan biasa dipasang disudut ruang dalam museum 

untuk mengawasi seluruh aktivitas pada museum. CCTV 

dome akan digunakan pada bagian dalam museum dan 

outdoor CCTV akan digunakan pada area luar museum dan 

area parkir. 

e. Sistem Penangkal Petir 

Sistem penangkal petir berfungsi untuk melindungi gedung 

dari sambaran petir dan dalam pemilihannya harus 

disesuaikan dengan bangunan yang ada. Penangkal petir 

sistem Sangkar Faraday (Faraday Cage) menggunakan tiang 

yang disebut bliksem spit, mempunyai panjang sekitar 30 cm 

yang kemudian dihubungkan dengan kabel tembaga dan 

selanjtunya ditanam ke tanah sebagai elektroda bumi. 

3.2.3. Studi Penerapan Teknologi 

a. Solar Panel 

Teknologi ini dapat berfungsi untuk mengubah radiasi 

ultaviolet menjadi tenaga listrik untuk mengurangi jumlah 

energi yang dibutuhkan sehingga dapat menghemat biaya 

operasional yang harus dikeluarkan 

3.3. Analisa Pendekatan Konteks Lingkungan 

3.3.1. Analisa Pemilihan Lokasi 
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Lokasi untuk bangunan Museum Etnobotani berada di 

Ambarawa, Kabupaten Semarang. Berikut adalah regulasi 

Kabupaten Semarang yang sesuai dengan Peraturan Daerah 

No. 15 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031 pada bagian 

kedua sistem pusat pelayanan paragraf kedua tentang sistem 

perwilayahan pasal 8 ayat 3, Sistem Perwilayahan (SWP) dalam 

pasal 7 huruf b terdiri atas: 

a.  SWP–1 yaitu kawasan yang ditetapkan menjadi bagian dari 

ibukota Kabupaten serta kawasan sekitarnya yang termasuk 

dalam jangkauan pelayanannya meliputi Kecamatan Ungaran 

Barat, Ungaran Timur, Bergas, dan Pringapus dengan pusat 

Gambar 3.19 Peta Kabupaten Semarang 

Sumber : google.com 
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pengembangan di perkotaan Ungaran dengan fungsi pusat 

SWP adalah pelayanan fasilitas umum, perdagangan dan 

jasa, pertanian, pariwisata, pusat pemerintahan skala 

Kabupaten serta permukiman perkotaan; 

b. SWP–2 yaitu kawasan yang menjadi wilayah pengaruh dari 

Kota Ambarawa meliputi Kecamatan Ambarawa, Tuntang, 

Banyubiru, Bandungan, Jambu, Bawen dan Sumowono 

dengan pusat pengembangan di perkotaan Ambarawa 

dengan fungsi industri, pertanian, pariwisata, perdagangan 

dan jasa, fasilitas umum, permukiman, perikanan, serta 

pertahanan dan keamanan dengan fungsi pusat SWP adalah 

perdagangan dan jasa agribisnis, serta fasilitas umum; 

c. SWP–3 yaitu kawasan yang berada di Daerah selatan 

meliputi Kecamatan Suruh, Tengaran, Getasan, Susukan, 

Kaliwungu, Pabelan, Bancak dan Bringin dengan pusat 

pengembangan di perkotaan Suruh dan Tengaran diarahkan 

mempunyai fungsi industri, pertanian, pariwisata, dan 

perikanan, dengan fungsi pusat SWP adalah pusat industri, 

agribisnis, perdagangan dan jasa, serta pusat fasilitas umum 

penunjang agropolitan; 

d. Paragraf 9 Pasal 72 tentang Ketentuan Umum Peraturan 

Zonasi Kawasan Lindung : Penetapan garis sempadan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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e. Ketentuan dan peraturan pemerintah mengenai bangunan, 

mengacu pada Peraturan Daerah No. 15 tahun 2015 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Semarang 

Tahun 2011-2031 yaitu: 

 Garis Sempadan Jalan (GSJ) = 7,5 m (dari as jalan) 

 Garis Sempadan Bangunan (GSB) = 5 m (dari pagar) 

 Koefisien Dasar Bangunan (KDB) = max 60% 

 Koefisien Lantai Bangunan (KLB) = 1,4 

 Maksimal Lantai Bangunan = 4 Lantai 

f. Paragraf 10 Pasal 84 tentang Zonasi untuk Kawasan 

Peruntukan Pariwisata: prasarana minimal yang harus 

disediakan adalah listrik, telepon, air bersih dan lahan parkir.  

3.3.2. Analisa Pemilihan Tapak 

Dalam menentukan lokasi & tapak bangunan, maka perlu 

memperhatikan karakteristik dari pola kegiatan-kegiatan yang 

berlangsung pada bangunan tersebut yang disesuaikan dengan 

karakteristik wilayah dan mengacu pada peraturan pemerintah 

yang ada. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka pemilihan 

tapak dapat dilihat dari segi : 

 Peruntukan lahan/ tata guna lahan 

Museum Etnobotani merupakan bangunan yang bersifat 

pariwisata, maka perlu berada di lokasi yang tata guna 

lahannya diperuntukkan untuk fasilitas pariwisata. 
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 Aksesibilitas 

Pemilihan lokasi juga harus mempertimbangkan kemudahan 

pencapaian dari dalam maupun dari luar kota. Hal ini berkaitan 

dengan kualitas jalan, arus sirkulasi kendaraan dengan 

pencapaian yang tidak mengganggu tapak, dan faktor 

keamanan terhadap kecelakaan. 

 Lingkungan 

Lokasi juga harus memiliki fasilitas-fasilitas umum yang dapat 

digunakan masyarakat untuk mendukung bangunan itu 

sendiri. 

 Kenyamanan dan daya tarik lokasi 

Karena bangunan ini bersifat pariwisata dengan sasaran 

masyarakat umum maka diperlukan tempat yang nyaman, 

menarik, dan mempunyai daya tarik tersendiri dari lokasi 

tersebut. 

  


