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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Projek 

Pada dasarnya, bangunan penelitian berupa bangunan tunggal 

maupun sekelompok bangunan yang memfasilitasi kegiatan penelitian dan 

kegiatan penunjang lainnya. Bangunan penelitian harus memperhatikan 

persyaratan desain yang tinggi karena merupakan satu unit terpadu dan 

berkelanjutan yang tidak hanya terdiri dari laboratorium saja tetapi juga 

semua ruang yang menunjang kegiatan penelitian.1 

 Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki potensi sumber daya alam yang 

belum banyak dimanfaatkan. Demikian pula ada potensi pembangunan yang 

telah dimanfaatkan, tetapi belum dikembangkan secara maksimal, antara lain 

di bidang sumber daya manusia, pariwisata, industri, pertanian, serta 

pertambangan dan penggalian.  

 Pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah dipengaruhi oleh 

pemanfaatan potensi alam untuk menjadi sektor unggulan daerah. 

Perkembangan suatu daerah juga dipengaruhi oleh kesejahteraan ekonomi 

masyarakat daerah tersebut. Hal ini mendorong dibutuhkannya suatu 

penelitian yang dapat mengembangkan teknologi yang lebih maju, 

berdasarkan potensi yang dimiliki Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga 

                                            
1
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 Teknologi Bangunan Di Yogyakarta”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Teknik Arsitektur Universitas Atma 
Jaya, Yogyakarta, 2001), hal. 36. 
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potensi tersebut dapat  digunakan seoptimal mungkin dan meningkatkan 

pembangunan daerah. 

 Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri belum terdapat fasilitas 

pusat penelitian teknologi yang secara khusus menangani perkembangan 

teknologi yang berdasarkan kearifan lokal. Sudah terdapat beberapa peneliti 

yang meneliti tentang teknologi, namun penelitian tersebut masih bersifat 

mandiri dan kurang terintegrasi dengan baik. Hasil penelitian yang dihasilkan 

mereka juga tidak dipublikasikan secara umum kepada masyarakat sehingga 

masyarakat kurang memahami teknologi tersebut. 

 

1.2 Tujuan dan Sasaran Pembahasan 

1.2.1 Tujuan  

Tujuan dari  “Pusat Penelitian Teknologi” ini antara lain : 

 Mengoptimalkan pemanfaatan potensi unggulan dari Daerah Istimewa 

Yogyakarta 

 Memberikan kontribusi pengembangan teknologi tepat guna yang 

bermanfaat bagi masyarakat melalui pelayanan informasi dan 

pembinaan. 

 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Daerah 

Istimewa Yogyakarta  

 Meningkatkan citra kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan. 

1.2.2 Sasaran  

Sasaran dari projek ini adalah para peneliti/researcher, kalangan 

akademis/lulusan SMK-sederajat (academic), pewirausaha (business), 
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masyarakat umum Daerah Istimewa Yogyakarta (community), serta 

pemerintah (goverment) .  Dengan adanya “Pusat Penelitian Teknologi” ini 

diharapkan dapat meningkatkan kesejahteran masyarakat melalui 

pengetahuan baru tentang teknologi tepat guna. 

 

1.3 Lingkup Pembahasan 

Lingkup pembahasan dari Landasan Teori dan Program “Pusat 

Penelitian Teknologi di Yogyakarta” ini meliputi : 

 Fungsi bangunan, yang terdiri dari beberapa fungsi : fungsi utama, fungsi 

pendukung, penunjang, serta service. 

 Aktivitas-aktivitas yang akan ditampung di dalam bangunan. 

 Klasifikasi teknologi, yaitu jenis teknologi yang akan diteliti. 

 Fasilitas dan peralatan khusus yang mendukung kegiatan di dalam 

bangunan “Pusat Penelitian Teknologi”. 

 Studi komparasi proyek jenis serta analisa lokasi tapak terpilih yang 

memenuhi persyaratan dalam konteks lingkungan. 

 Spesifikasi tema desain dan permasalahan dominan yang akan diangkat 

di dalam desain perancangan. 

 Spesifikasi dan persyaratan desain yang harus dipenuhi bangunan “Pusat 

Penelitian Teknologi”. 
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1.4 Metoda Pembahasan 

Metoda Pembahasan diuraikan menjadi tahap berikut : 

1.4.1 Metoda Pengumpulan Data 

 Pengumpulan Data Primer (Primary Data) 

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui tinjauan langsung 

ke bangunan / projek sejenis yang dilakukan dengan observasi, 

dokumentasi, dan wawancara. 

Observasi  dilakukan dengan pengamatan secara langsung ke lokasi 

terutama dalam perancangan tata ruang bangunan penelitian teknologi 

yang sudah ada, fasilitas, sarana-prasarana pendukung, penekanan 

desain bangunan, perawatan, serta persyaratan khusus 

ruang/bangunan.  

 Sedangkan metoda dokumentasi dilakukan dengan cara pengambilan 

gambar/foto untuk merekam bangunan sejenis yang digunakan 

sebagai studi komparasi.  Selain itu, metoda wawancara juga 

digunakan di dalam pengumpulan data primer, yaitu melalui 

wawancara dengan narasumber. 

 Pengumpulan Data Sekunder  

Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui survei instantional, dan 

studi literatur. Dalam survey instantional, penulis memperoleh data 

secara sekunder pada instansi-instansi yang terkait sesuai dengan 

klasifikasi data yang diperlukan. Data-data yang diperoleh berupa data 

peta, gambar, tabel maupun deskripsi dan laporan. Untuk instansi yang 

dituju yaitu Bappeda Propinsi Yogyakarta, Bappeda Kota Yogyakarta, 
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Menteri Riset dan Teknologi, serta BPPT (Badan Pengkajian dan 

Penerapan Teknologi). 

 Sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi 

literature yaitu dengan mencari sumber-sumber yang terkait berkaitan 

dengan perancangan bangunan penelitian atau laboratorium. Kajian 

literatur ini diperoleh melalui internet, buku, jurnal, majalah, maupun 

sumber-sumber lain yang terkait. 

1.4.2  Metoda Penyusunan dan Analisa 

Penyusunan dan analisa dari Projek Akhir Arsitektur ini dibahas 

dengan metode deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan dan menguraikan 

data primer dan sekunder, baik secara deduktif maupun induktif. 

Metoda deduktif  dilakukan dengan mengumpulan teori dan 

standart perencanaan bangunan penelitian berdasarkan studi ruang, 

fasilitas, peralatan, sarana dan prasarana yang digunakan. Teori tersebut 

dapat diperoleh dari media cetak (buku, artikel, majalah) maupun media 

elektronik (internet). 

Sedangkan metoda induktif dilakukan melalui studi banding atau 

studi kasus. Studi kasus ini dapat dijadikan sebagai referensi atau 

masukan bagi perancangan “Pusat Penelitian Teknologi” ini. 

1.4.3 Metoda Pemograman 

 Tahap Analisa  

 Tahap Analisa merupakan suatu tahap dimana data yang telah 

diperoleh kemudian dipisahkan, diidentifikasikan, dan dianalisa. 
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Adapun aspek-aspek analisa yang dilakukan memperhatikan 

pendekatan arsitektur, bangunan, maupun konteks lingkungan. 

 Tahap Sintesa  

 Tahap sintesa merupakan suatu tahap pemecahan permasalahan 

untuk memperoleh kriteria yang terkait dengan perencanaan “Pusat 

Penelitian Teknologi”.  Di dalam tahap sintesa, bagian-bagian yang 

telah dianalisa tersebut dipilih dan digabungkan untuk membentuk 

pemecahan masalah. Tahap sintesa ini mencakup  konsep program, 

tujuan perancangan, faktor perancangan, faktor persyaratan 

perancangan, serta program arsitektur yang meliputi program kegiatan, 

sistem struktur, sistem utilitas, dan lokasi maupun tapak. 

1.4.4 Metoda Perancangan Arsitektur 

Secara garis besar, metoda yang digunakan dalam perancangan 

arsitektur “Pusat Penelitian Teknologi Industri” ini meliputi konsep, 

rancangan skematik (schematic design), pengembangan rancangan 

desain (design development), pembuatan detail, dan presentasi. 

Pada dasarnya tahap konsep merupakan transformasi dari hasil 

pemograman ke dalam tahap awal perancangan. Konsep yang dipilih 

untuk bangunan penelitian ini adalah citra arsitektural / bentuk bangunan 

yang dapat mencerminkan kemajuan teknologi. Tentunya konsep tersebut 

tetap memperhatikan fungsi dan persyaratan yang terdapat di dalam 

bangunan penelitian. 

Kemudian rancangan skematik dan pengembangan rancangan 

merupakan tahapan yang lebih mendetail. Tahap ini dilakukan dengan 
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perancangan yang mengintegrasikan bentuk dan fasade bangunan ke 

dalam fungsi, struktur, dan utilitas bangunan.   

Pembuatan detail dilakukan dengan penyempurnaan rancangan 

skematik melalui gambar kerja yang terskala. 

Presentasi merupakan tahap akhir dari perancangan arsitektur yang 

dapat berupa media elektronik (power point) maupun maket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENGUMPULAN DATA  
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Diagram 1.1.  

Skema Metoda Pembahasan 

Sumber : Analisis Pribadi 
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1.5 Sistematika Pembahasan 

BAB I PENDAHULUAN 

Merupakan uraian awal yang mengantar dan mengenalkan awal dari 

materi Landasan Teori dan Program. Bab ini berisi tentang uraian latar 

belakang projek, tujuan dan sasaran pembahasan, lingkup pembahasan, 

metoda pembahasan, serta sistematika pembahasan. 

BAB II TINJAUAN PROJEK 

Tinjauan Projek mencakup tinjauan “Pusat Penelitian Teknologi di 

Yogyakarta” baik secara umum maupun khusus serta 

kesimpulan/batasan/anggapan dari tinjauan tersebut. Tinjauan umum adalah 

uraian deskripsi secara umum, pengantar kepada permasalahan yang 

bersifat makro, secara garis besar. Tinjauan umum ini berisi gambaran 

umum, latar belakang – perkembangan – trend, serta sasaran yang akan 

dicapai. Sedangkan tinjauan khusus merupakan uraian analisa yang 

dilakukan lebih mendalam baik secara deduktif maupun induktif. Tinjauan 

khusus terdiri atas terminologi, kegiatan, spesifikasi dan persyaratan desain, 

deskripsi konteks desa/kota, permasalahan desain, serta studi 

banding/komparasi kasus projek sejenis  

BAB III ANALISA PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR 

Pada bab ini, analisa pendekatan program arsitektur diuraikan secara 

kualitatif dan kuantitatif. Analisa program arsitektur terdiri dari analisa 

pendekatan arsitektur (studi aktifitas dan fasilitas), analisa pendekatan 

sistem bangunan (studi sistem struktur dan enclosure, sistem utilitas, dan 
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studi pemanfaatan teknologi) , serta analisa konteks lingkungan (analisa 

pemilihan lokasi dan tapak). 

BAB IV PROGRAM ARSITEKTUR 

Merupakan kesimpulan secara menyeluruh dari uraian analisa 

pendekatan program arsitektur terdahulu. Bab ini berisi konsep program, 

tujuan perancangan, faktor penentu perancangan, faktor persyaratan 

perancangan, dan program arsitektur yang meliputi program kegiatan, 

program sistem struktur, maupun program sistem utilitas. 

BAB V KAJIAN TEORI 

Berisi kajian teori tentang tema desain dan permasalahan dominan.  

Masing-masing kajian teori tersebut terdiri dari uraian interpretasi dan 

elaborasi teori, studi  preseden, serta kemungkinan penerapan teori tema 

desain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




