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BAB V KAJIAN TEORITIK  
  

5.1.  Elaborasi Teoritik  

5.1.1. Technopark  

 Technopark dapat disebut juga sebagai Sciencepark, Business Park, 

Technopole, Technopolis, Sciencecitty, Technology zone ataupun juga 

Technology Corridor. Technopark dapat dijelaskan dalam beberapa:  

• Technopark merupakan lahan yang menarik dan berisi bangunan – 

bangunan yang berarsitektur indah yang tersebar secara spasial di 

mana sains dan teknologi atau perusahaan penelitian dan 

pengembangan. (Tech, 1997) 

• Technopark merupakan wadah menampung inisiatif berbasis 

property, dirancang untuk merangsang pertumbuhan bisnis yang 

berbasis keilmuan dan pengetahuan lain, memiliki fungsi management 

aktif yang mengutamakan transfer teknologi dan peningkatan kinerja 

bisnis. (Kementrian Riset, 2015) 

• Technopark adalah tempat pengembangan perusahaan – perusahaan 

baru yag berbasis teknologi atau bagi perusahaan – perushaan yang 

sudah ada untuk menghasilkan produk baru. (Kementrian Riset, 2015) 

• Technopark menurut International Association of Science Parks 

(IASP), 2015 adalah sebuah organisasi yang di kelola khusus secara 

professional, yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan 

kekayaan masyarakat dengan mempromosikan budaya inovasi dan 
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daya saing bisnis dan terkait berbasis pengetahuan lembaga. (IASP, 

2015) 

Berdasarkan pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa Technopark 

merupakan sebuah bentuk wadah untuk menghubungkan institusi 

perguruan tinggi dengan investor dan dunia industri. Kawasan terpadu 

yang menghubungkan pusat riset, dunia industri, pelatihan 

kewirausahaan dalam satu lokasi yang memungkinkan aliran  

informasi dan teknologi secara lebih efisien dan cepat.  

 ii.  Klasifikasi Technopark   

Jenis – jenis Technopark berdasarkan jarak terhadap wahana 

kota dan fasilitas pendukung.  

a. The Urban Type  

Technopark yang perancangannya merupakan bagian dari 

pengembangan kota. The Urban Type biasanya bersebelahan dengan 

universitas atau wahana penelitian yang sudah ada.  

 The  Urban  Type  merupakan  pembentukan  dan  

pengembangan dari fasilitas yang sudah ada atau karena kurangnyan 

ruang dalam sebuah lingkungan sebelumnya.  

b. The Periurban Type  

Terchnopark yang dibangun untuk memfasilitasi interaksi 

antara pendidikan, penelitian dan pengembangan teknologi.  

Jenis Technopark ini biasanya ditemukan di pinggiran kota, 

merupakan gabungan kawasan yang terlah terbangun dengan 
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beberapa ruang terbuka hijau dan lansekap menciptakan lingkungan 

buatan.  

c. The Green Type  

Technopark yang didesain seperti sebuah taman, terdiri dari 

bangunan terpadu yang terdapat di area hijau yang luas.  

Technopark ini terletak pada daerah yang memiliki kepadatan 

rendah dengan atta letak yang bebas dan biasanya memanfaatkan 

hutan yang di temukan di pedesaan atau di pinggiran kota.  

Beberapa komponen Technopark menurut (Klokkaris, 2004) antara lain:  

a) Wahana riset (Research center)  

b) Wahana inkubasi dan inovasi atau (Incubator – innovation center)  

c) Wahana bisnis (Business Center)  

d) Wahana Industri pendukung (Centre for Auxiliary Industries- 

Containers)  

e) Wahana pengembangan perusahaan (Serviced sited / Plots pre- 

building factory)  

f) Wahana pengembangan teknologi (Technological center)  

g) Wahana pelatihan (Training Center)  

h) Sarana penginapan (Place to stay)  

i) Wahana sekolah bisnis (Business school)  

j) Sarana rapat dan konfrensi (Meeting place & conference center)  
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Pada kawasan Technopark kegiatan utama yang dilakukan adalah 

Research and Development yang memiliki arti sebuah legiatan penelitian 

dan pengembangan yang memiliki kepentingan komersial dalam 

kaitannya dengan riset sains dan pengembangan aplikatif didalam bidang 

teknologi. Pada bagian penelitian dan pengembangan di tujukan untuk 

para peneliti yang melakukan penelitian di kawasan Technopark. Peneliti 

melakukan peneleitian di ruang laboratorium dan ruang pembelajaran.  

  

5.1.2. Arsitektur Regionalisme   

Definisi dari ‘Vernakular’ terkait dengan indigenous, domestic and 

non-foreign. Menurut kamus Oxford dictionary ‘architecture’ adalah sebagai 

‘the art, profession or science of designing and constructing building’, 1986. 

Banguan Vernakular adalah suatu ekspresi kebudayaan local apabila 

dilihat secara komperhensif dari beberapa sudut pandang seperti philosofi, 

agam dan system sosial.  

Vernacular di bangun tidak berdasarkan rekayasa desain, dan 

menerapkan proses struktur dan konstruksi yang sederhana dan alami. 

Aturan pembangunannya dberdasarkan pada tradisi setempat. (Turan, 

1990) 

Vernakular adalah dasar paling sederhana dari semua jenis 

arsitektur tak terkecuali arsitektur modern yan tumbuh karena memenuhi 

fungsi untuk berteduh masyarakat yang sederhana. (Nuttgens, 1983) 

Vernakular adalah dasar dari arsitektur yang pada awalnya 

dibangun oleh para pioner untuk memenuhi kebutuhan dan bertahan hidup 

dengan konstruksi bangunan yang sederhana dan dengan menggunakan 

bahan bangunan yang tersedia di sekitar lokasi bangunan tersebut di 
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bangun sesuai dengan keadaan geografis dan iklim setempat. (Kemp, 

1987) 

Sehingga dapay di simpulkan bahwa vernakular merupakan bentuk 

arsitek asli, dibangun berdasarkan pada pengalaman bersama dari 

kelompok masyarakat setempat.  

Bentuk dari arsitektur vernacular merepresentasikan simbolisasi 

dan ekspresi identitas budaya, lewat ekspresi arsitektur dan organisasi 

spasial dari sekelompok rumah tenpat tinggal dari suatu lingkungan. Di 

dalam konteks arsitektur vernacular, bentuk rumah adalah identitas sebuah 

budaya yang merupak sebuah symbol dari bentuk komunikasi antar 

identitas diri dari sekelompok suku atau penghuni tertentu pada strata 

sosial tertentu.  

Regionalisme selalu dikaitkan dengan keadaan setempat dan juga  

Genius Loci atau kearifan local. Regionalisme juga dikaitkan dengan 

Identitas Arsitektur karena selalu berkaitan dengan budaya setempat. Kata  

Regionalisme berasal dari kata region, yang aslinya bersumber dari 

Bahasa latin yaitu regere yang memiliki arti memerintah, menguasai. 

Region dapat dikatakan berkaitan dengan basis wilayah pemerintahan 

(Territorial basis of Govt).  

Arsitektur Regional merupakan salah satu perkembangan di dalam 

arsitektur modern yang memiliki perhatian bersar pada identitas lokalitas 

atau kedaerahan. Yang dimaksud dengan identitas lokalitas adalah 

kebudayaan, iklim, perilaku, keadaan social di lokasi setempat, dan 

teknologi yang tersedia pada saat itu. Bangunan harus memiliki sebuah ciri 

tertentu yang melambangkan identitas local yang mudah di presepsikan 
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oleh masyarakat awam, baik pengguna maupun masyarakat di sekitar. Hal 

ini di tujukan agar bangunan menarik, mudah di ingat dan mudah di kenal. 

Jika bangunan menarik, mudah di ingat dan mudah di kenal, maka 

bangunan tersebut secara tidak langsung akan menjadi sebuah landmark  

di lokalitas tersebut.  

Ada beberapa pendapat mengenai regionalisme di dalam  

arsitektur, berikut adalah beberapa teori yang dekemukaan oleh para ahli 

pencetus ide regionalism didalam literature yang mereka terbitkan.  

Menurut wondoamiseno dalam artikel yang di tulis oleh Agus 

Dharma Mengatakan bahwa ciri regionalisme dalam arsitektur adalah 

penggabungan antara bentuk yang lama dan baru penggabungan antara 

arsitektur masa lalu dan masa kini. (Dharma, n.d.) 

Regionalisme didalam arsitektur merupakan intergrasi dari 

fenomena masyarakat dan alam. Atribut yang digunakan menunjukan 

karakter setempat, yang ditunjukan dengan merespon kondisi alam 

setempat dan budaya setempat. (Rapopot, 1969) 

• Dengan mudah atribut dapat di presepsikan oleh masyarakat 

umum, baik penghuni maupun pendatang.  

• Atribut yang digunakan menunjukan karakter lokal (baik secara 

fisik maupun secara sosial budaya).  

Regionalisme didalam arsitektur sebagai sebuah respon secara 

natural terhadap hegonomi arsitektur modern di Barat.  

Regionalism didalam arsitektur sebagai suatu gerakan dalam 

arsitektur, tidak hanya menunjukan jatidiri dari daerah lokal, melainkan 

lebih suatu gerakan yang mendasarkan pada semangat untuk 
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memanfaatkan kelebihan lokal, sehingga arsitektur yang muncul lebih 

mempunyai makna atau identitas lokal. Regionalisme merupakan respon 

terhadap krisis identitas dalam arsitektur.   

5.1.3. Laboratorium  

Laboratorium adalah tempat untuk mengadakan percobaan 

(pengidikan dan sebagainya) segala sesuatu yang berhubungan dengan 

ilmu fisika, kimia dan sebagainya. Sedangkan lanoran adalah orang (ahli 

ilmu kimia dan sebagainya) yang bekerja di laboratorium. (W.J.S. 

Poerwadiminta, 1986) 

Laboratory is a room or building used scientific research, 

experiments, testing, etc. Laboratorium adalah ruangan atau bangunan 

yang di gunakan penelitian ilmuah, eksperiment, pengujian, dll. (AS. 

Hornby, 1986) 

Laboratory is a room or building with scientific equipment for 

teaching science, or a place where chemicals or medicines produced. 

Laboratorium adalah sebuah bangunan dengan tujuan untuk mengajarkan 

sains atau tempat dimana bahan kimia atau obat-obatan di produksi. 

(Cambridge. University, 2008) 

Laboratorium adalah ruang kerja khusus untuk percobaan – 

percobaan ilmiah yang dilengkapi dengan peralatan tertentu. (Assidiq, 

2008) 

Laboratorium adalah suatu tempat dimana percobaan dan 

penyelidikan dilakukan. Dalam pengertian sempit, laboratorium di artikan 

sebagai ruang atau tempat yang berupa Gedung yang di batasi oleh 

dinding dan atap yang di dalamnya terdapat sejumlah alat dan bahan 

praktikum. (Nurani, 2005) 
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Menurut fungsinya laboratorium di bagi menjadi 2, yaitu 

laboratorium pembelajaran dan laboratorium penelitian. Laboratorium 

pembelajaran umumnya memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan 

dengan laboratorium penelitian.  

Berikut adalah hal-hal yang perlu di perhatikan di saat merancang 

laboratorium seperti: Basic Parameters; Ventilation; Fume Hoods; 

Biological Safety Cabinets; Lab and hall Doors; Lab Door/Entry Signage; 

Walls and Ceilings; Flooring; Plumbing; Emergency Deluge Water; Medical 

and Veterinary Gas System; Compressed Gas System; Cryogens; Lab  

Furniture and Furnishings; Chemical Storage; Electrical Issues; Freezers; 

Darkrooms; Tissue/Cell Culture Rooms; Hallways; Shelving; Waste 

Collection and Storage Areas.  

  

    

  


