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BAB IV 

PROGRAM ARSITEKTUR 

 

4.1. Konsep Program 

4.1.1. Aspek Citra 

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. 

4.1.2. Aspek Fungsi 

Fungsi bangunan sebagai bangunan museum harus dapat 

tercermin pada fasade, penataan ruang dalam bangunan dan 

penataan ruang luar museum tersebut. Museum Etnobotani 

tersebut selain sebagai tempat wisata, namun juga dapat 

memberikan pengetahuan bagi pengunjung tentang 

pemanfaatan tumbuhan yang ada disekitar. 

4.1.3. Aspek Teknologi 

Pemanfaatan teknologi pada Museum Etnobotani adalah solar 

panel yang dapat menghemat biaya operasional bangunan. 

4.2. Tujuan, Faktor Penentu dan Faktor Persyaratan Perancangan 

4.2.1. Tujuan Perancangan 



118 

 

Kabupaten Semarang memerlukan wadah yang tepat dalam 

memberikan fasilitas yang tidak hanya bersifat rekreatif, namun 

juga bersifat edukatif bagi masyarakat. Tujuan perancangan 

museum tersebut terdiri dari : 

 Memberikan sarana edukasi dan rekreasi kepada pengunjung 

tentang pemanfaatan tumbuhan di Indonesia. 

 Menciptakan pariwisata di bidang etnobotani yang menarik 

bagi Kabupaten Semarang. 

 Menciptakan lingkungan kawasan baru yang terintegrasi 

dengan baik dari segala aspek. 

4.2.2. Faktor Penentu Perancangan 

 Potensi wisata menjadi salah satu faktor perancangan untuk 

meninjau suatu kawasan dari segi kemudahan akses dan 

kedekatan dengan tempat wisata lainnya. 

 Pelaku dan studi aktivitas, fasilitas yang ada dalam bangunan, 

serta lokasi, kondisi, potensi dan kendala site. 

4.2.3. Faktor Persyaratan Perancangan 

Bangunan yang mencerminkan citra arsitektur bagi Kabupaten 

Semarang melalui penerapan tema desain pada bangunan 

Museum Etnobotani. 

a. Persyaratan Arsitektur 

 Penataan display benda-benda koleksi disesuaikan 

dengan kebutuhan aktivitas 
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 Memiliki area yang cukup sebagai jarak pandang antara 

pengunjung dengan benda koleksi. 

 Tampilan benda-benda koleksi yang menarik dan 

interaktif. 

 Hubungan antar ruang memiliki alur menerus. 

b. Persyaratan Bangunan 

 Memanfaatkan potensi alam dengan baik berkaitan 

dengan pencahayaan dan penghawaan. 

 Menggunakan sistem struktur yang kuat dan seuai dengan 

kondisi lingkungan yang ada. 

c. Persyaratan Konteks Lingkungan 

 Bangunan museum yang akan dibangun memanfaatkan 

teknologi solar panel. 

 Bangunan museum akan dibangun tanpa menimbulkan 

dampak buruk bagi lingkungan. 

4.3. Program Arsitektur 

4.3.1. Program Kegiatan 

a. Program Ruang 

Berdasar pada perhitungan yang telah dilakukan, jumlah 

pelaku yang ada dalam museum adalah : 

Pengunjung 

Hari kerja : 300 – 400 orang 

  Akhir pekan : 500 – 700 orang 
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  Hari libur : 800 – 1000 orang 

Pengelola 

  Hari kerja : ± 60 orang 

  Akhir pekan : ± 30 orang 

i. Kebutuhan Ruang 

 Pengunjung : Ruang Pamer, Mini Gallery, Auditorium, 

Perpustakaan 

 Pengelola : Ruang Direktur, Ruang Wakil Direktur, 

Ruang Rapat, Ruang Kurator, Ruang Administrasi 

 Servis : Ticket box, Ruang Pantry, Toilet, Ruang 

Keamanan 

ii. Sifat Ruang 

 Publik : Ruang Pamer, Mini Gallery, Perpustakaan 

 Semi Publik : Auditorium 

 Privat : Ruang Direktur, Ruang Wakil Direktur, Ruang 

Rapat, Ruang Administrasi, Ruang Kurator 

 Servis : Toilet, Pantry, Ruang Mekanikal 

b. Program Besaran Ruang 

Luas total bangunan yang direncanakan adalah : 

 

RUANG LUAS 

Ruang Pamer  4343,15m2 

Tabel 4.1 Program Besaran Ruang 
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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 

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 
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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 

 

c. Studi Kebutuhan Luas Lahan 

i. Luas lahan yang dibutuhkan dalam perancangan 

Museum Etnobotani berdasar KLB Kota Ambarawa 

sebesar 0,6  

ii. Luas Lantai Dasar bangunan Museum Etnobotani 

berdasarkan KDB yang digunakan sebesar 40% 

4.3.2. Program Sistem Struktur dan Pelingkup 

a. Sistem Struktur 

 

Sumber : Analisa Pribadi 
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Sistem Struktur Keterangan 

Prinsip Sistem Struktur Struktur rangka 

Pondasi Pondasi footplate 

Plat Lantai 

Menggunakan plat lantai dengan 

bondek untuk mempercepat proses 

pembangunan 

Kolom Kolom beton bertulang 

Balok Balok beton 

Dinding 
Menggunakan bata ringan dan 

dinding partisi (gypsum) 

Atap 
Menggunakan rangka baja dan 

penutup atap bitumen  

 

b. Sistem Enclosure 

 

Sistem Enclosure Keterangan 

Pola Pelingkup 

Bangunan 

Menggunakan sistem dinding pengisi 

dan cladding wall 

Pelapis Dinding 

Menggunakan pelapis cat tembok 

pada bagian dalam museum dan batu 

alam serta tanaman rambat pada 

dinding bagian luar 

Penutup Lantai 

Menggunakan penutup lantai keramik 

dan parquet pada bagian dalam 

museum, pada bagian luar museum 

menggunakan keramik dan batu alam 

Penutup Atap 

Menggunakan plafond sebagai 

pelapis atap di dalam ruang dan 

penutup atap bitumen dan kaca 

 

Tabel 4.2Sistem Struktur 

Sumber : Analisa Pribadi 

Tabel 4.3Sistem Enclosure 

Sumber : Analisa Pribadi 
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4.3.3. Program Sistem Utilitas 

a. Sistem Jaringan Air Bersih 

Bangunan museum tersebut menggunakan sistem down feed 

dengan alasan lebih hemat energi dan biaya operasional 

(karena pompa air tidak setiap kali harus menyala). 

b. Sistem Jaringan Air Kotor 

Menggunakan dua sistem untuk pembuangan air kotor, 

sistem black water diterapkan pada saluran pembuangan dari 

kloset, sedangkan sistem grey water diterapkan pada 

pembuangan air kotor yang berasal dari wastafel. 

c. Sistem Jaringan Listrik 

Menggunakan sumber dari PLN yang disalurkan ke trafo dan 

didukung dengan genset untuk menyediakan energi listrik 

pada saat listrik padam. 

d. Sistem Penghawaan Buatan 

Menggunakan 2 sistem, yaitu AC sentral dan AC split. AC 

sentral digunakan pada ruang publik untuk pengunjung 

(dalam museum/ruang pamer), sedangkan pada area kantor 

menggunakan AC split. 

e. Sistem Jaringan Internet 

Menggunakan fiber optic karena memiliki kecepatan tinggi 

untuk mengakses internet. 

f. Sistem Proteksi Kebakaran 
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Sistem pemadam kebakaran di dalam bangunan 

menggunakan heat detector, smoke detector, dan APAR 

berjenis dry powder agar tidak merusak benda-benda koleksi 

dan dapat diterapkan pada kebakaran dari peralatan 

elektronik, diletakkan pada jarak tertentu dan mudah 

dijangkau. 

g. Sistem Transportasi Vertikal 

Penggunaan tangga dan ramp digunakan pada museum 

tersebut karena direncanakan hanya 2-3 lantai sehingga 

meminimalkan penggunaan lift. Ramp digunakan untuk 

memudahkan akses bagi difabel. 

h. Sistem Pengolahan Sampah 

Penyediaan 2 jenis tempat sampah pada jarak tertentu 

(organik dan anorganik). 

i. Sistem Keamanan 

Penggunaan CCTV untuk mengawasi keamanan di seluruh 

ruang dalam museum dan area luar museum untuk 

meminimalkan terjadinya pencurian. 

4.3.4. Program Sistem Pencahayaan 

Bangunan Museum Etnobotani menggunakan lampu LED karena 

memiliki beberapa keuntungan, yaitu : 

 Penggunaan LED lebih hemat energi dibandingkan dengan 

lampu halogen 
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 LED memiliki jangka hidup yang lama, sehingga dapat 

mengurangi biaya perawatan 

 Emisi panas yang dihasilkan lebih sedikit 

 Tidak menghasilkan sinar UV dan radiasi 

 Tergolong aman dan berkelanjutan  

Permasalahan Dominan 

 Bagaimana mengatur agar mudah diakses dan teratur saat 

mengunjungi museum, 

 Bagaimana cara merancang suatu museum yang ramah 

lingkungan dan tidak merusak lingkungan sekitar, 

 Bagaimana menyelesaian sirkulasi, pola tata ruang, 

perancangan dan pengaturan utilitas bangunan. 

  


