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ABSTRAK 
 

Zaenal Mustofa 
2017 

 
“Museum Sains di Kota Semarang dengan Pendekatan Hi-Tech” 

 
Dosen Pembimbing : 

Ir. Eko Budi Santoso, M.T., Prof. Dr. Ir. Saratri Wilonoyudho, M.Si. 
Teknik Arsitektur, S1 

 
Perkembangan Sains dunia sudah sangat pesat terutama pada negara-

negara maju yang diikuti dengan penemuan-penemuan besar dalam bidang sains. 
Untuk menampung kegiatan mengenai sains, dibutuhkan sebuah wadah yang 
mampu menampung dan mengembangkan sains. Salah satu alternatifnya ialah 
dengan Museum Sains, mengingat negara-negara maju sudah memilikinya seperti 
Artscience Museum Singapore, Hongkong Science Museum, Nagoya City Science 
Museum, London Science Museum dan lain-lain. Di beberapa kota-kota besar di 
Indonesia sudah terdapat beberapa tempat yang berorientasi mengenai sains 
seperti Museum PP IPTEK Jakarta, Museum Puspa IPTEK Bandung, Taman 
Pintar di Yogyakarta. Melihat hal tersebut, Kota Semarang sebagai Ibu Kota Jawa 
Tengah juga perlu adanya Museum Sains. 

Kota semarang merupakan salah satu kota metropolitan yang ada di 
Indonesia selain Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan. Sebagai salah satu kota 
paling berkembang di Pulau Jawa, Kota Semarang mempunyai jumlah penduduk 
yang hampir mencapai 2 juta jiwa dan siang hari bisa mencapai 2,5 juta jiwa 
dengan luas 373,70 km 2. Museum ini berada pada tingkat lokal, namun melihat 
Semarang merupakan Ibukota Provinsi Jawa tengah sehingga tidak menutup 
kemungkinan pengunjung berasal dari luar kota Semarang. Lokasi Museum Sains 
ini lebih tepat nya berada di BWK BWK III dengan potensi lahan rekreasi yang 
berada di Kecamatan Semarang Utara dengan pertimbangan dan pemilihan dari 
beberapa alternatif maka dipilih site yang berlokasi di Jalan Anjasmoro Raya. Site 
tersebut dicari data dan dianalisis untuk kemudian dicarikan solusinya. 

Ada beberapa dasar pendekatan arsitektur di dalam merancang sebuah 
bangunan, dengan melihat hubungan antara sains dan teknologi maka diambillah 
pendekatan dari Museum Sains yaitu pendekatan Hi-Tech. Dalam arsitektur hi-
tech diartikan sebagai suatu aliran arsitektur yang bermuara pada ide gerakan 
arsitektur modern yang membesar-besarkan kesan struktur dan teknologi suatu 
bangunan. Karakteristik yang menjadi referensi arsitektur hi-tech adalah bangunan 
yang terbuat dari material sintetis seperti logam, kaca dan plastik. Pada 
pendekatan ini juga dengan penerapan sistem teknologi tinggi dengan acuan 
untuk lebih menghemat energi dan ramah lingkungan. 

Perencanaan bangunan Museum Sains di Kota Semarang menampung 
beberapa kegiatan antara lain pameran sains; pendidikan dan program pelatihan 
sains; penelitian dan pengembangan sains; dan pengadaan event sains (olimpiade 
sains). 

 
Kata kunci : Sains, Museum, Semarang, Hi-Tech   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Keberadaan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini perlu 

dikembangkan. Ilmu pengetahuan merupakan pondasi bagi teknologi, 

sedangkan teknologi menjadi tulang punggung pembangunan. Keduanya 

merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan. Kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi menjadi jembatan penghubung suatu bangsa 

untuk bergerak menjadi negara maju. 

Asumsi tersebut didukung dengan adanya penemuan terutama oleh 

negara–negara maju terkait ilmu pengetahuan dunia yang sudah berkembang 

dengan sangat cepat. Namun, kemajuan ilmu pengetahuan di Indonesia saat 

ini masih belum sepenuhnya bergerak sesuai target karena kualitas sumber 

daya manusia (SDM) masih kurang mampu bersaing dengan pesaing dari luar 

negeri. Salah satu wilayah di Indonesia yang sangat berpengaruh terhadap 

perkembangan Indonesia adalah Jawa Tengah khususnya Semarang. 

Semarang merupakan ibu kota Jawa Tengah dengan jumlah penduduk 

mencapai 2,5 juta jiwa dan Kedungsapur menjadi Kota metropilitan terpadat 

ke empat di Indonesia setelah Jabodetabek, Gerbangkertosusilo, dan 

Bandung Raya. Jumlah usia sekolah di Semarang cukup tinggi dengan 

adanya beberapa universitas menambah angka pelajar semakin tinggi. 

Terhitung ditahun 2015 usia penduduk Semarang untuk usia lima sampai 20 

tahun mencapai 398.652 penduduk. Jumlah tersebut belum termasuk 

pendatang dari luar kota yang kuliah di Semarang. 

Tabel 1.1 Data Usia Penduduk Kota Semarang 

 
No 

 
Kelompok 

Umur 

2015 

Penduduk Kelompok Umur (Jiwa) 

Laki laki Perempuan Jumlah 

1 0 - 4 66803 61357 128160 

2 5 - 9 66254 61042 127296 

3 10 - 14 63727 59813 123540 
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4 15 - 19 72127 75689 147816 

5 20 - 24 77340 78683 156023 

6 25 - 29 75059 75735 150794 

7 30 - 34 69952 70678 140630 

8 35 - 39 62314 64053 126367 

9 40 - 44 57976 61953 119929 

10 45 - 49 51613 55640 107253 

11 50 - 54 45370 45403 90773 

12 55 - 59 33785 30869 64654 

13 60 - 64 17904 18954 36858 

14 65 + 32673 42500 75173 

Sumber : BPS Kota Semarang 2016 

Untuk Provinsi Jawa Tengah sendiri mempunyai prestasi yang sangat 

memuaskan di bidang sains, terbukti sepanjang OSN diadakan sebanyak 15 

kali, Jawa Tengah mendapatkan predikat sebagai juara umum terbanyak yaitu 

sepuluh kali dan sisanya diraih oleh DKI Jakarta. Berikut adalah data juara 

umum OSN dalam sepuluh tahun terakhir. 

Tabel 1.2 Data Juara Umum OSN 

  

 

Sumber : Kemendikbud, 2017 

Dengan melihat masalah dan potensi yang ada, serta pandangan dan 

perencanaan yang matang, perlu adanya wahana penunjang yang 

berorientasi pada pendidikan ilmu pengetahuan dan fasilitas publik yang 

mampu mendukung peran SDM untuk menjadikan negara ini lebih mampu 

untuk bersaing di ajang internasional. Salah satu caranya adalah dengan 

menciptakan sebuah wahana edukasi yang mampu dimanfaatkan oleh 

No. Tahun Juara Umum Emas Perak Perunggu Jumlah 

1 2016 Jawa Tengah 18 21 26 65 

2 2015 Jawa Tengah 24 26 34 84 

3 2014 Jakarta 25 30 37 92 

4 2013 Jawa Tengah 26 36 44 106 

5 2012 Jawa Tengah 23 39 34 96 

6 2011 Jawa Tengah 21 29 24 74 

7 2010 Jakarta 20 29 41 90 

8 2009 Jakarta 22 36 26 84 

9 2008 Jawa Tengah 14 27 41 82 

10 2007 Jawa Tengah 21 37 35 93 
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masyarakat dari berbagai kalangan. Wahana edukasi alternatif yang diberikan 

adalah Museum Sains.  

Banyak negara – negara maju di dunia yang sudah mempunyai museum 

sains sebagai pusat penelitian dan pengembangan sains seperti Artscience 

Museum Singapore, Hongkong Science Museum, Nagoya City Science 

Museum, London Science Museum dan lain-lain. Di beberapa kota-kota besar 

di Indonesia sendiri sudah terdapat beberapa tempat yang berorientasi 

mengenai sains seperti Museum PP IPTEK Jakarta, Museum Puspa IPTEK 

Bandung, Taman Pintar di Yogyakarta. 

Museum sains merupakan bangunan dimana koleksi-koleksi yang 

berhubungan dengan ilmu pengetahuan disimpan dan dipamerkan, dalam 

rangka mempromosikan pendidikan dan penelitian serta meningkatkan 

kualitas SDM di Indonesia khususnya Jawa Tengah. Museum sains 

menggunakan teknik-teknik pameran interaktif yang mengajak pengunjung 

untuk ikut merasakan langsung berbagai pengalaman dari percobaan-

percobaan yang dilakukan. 

Obyek pada bangunan museum sains dibagi berdasarkan prestasi Jawa 

Tengah terhadap bidang ilmu yang diujikan pada OSN tingkat SMA dalam lima 

tahun terakhir. 

 

Tabel 1.3 Prestasi Jawa Tengah terhadap Bidang Ilmu OSN 

Tahun Medali Matematika Fisika Kimia Biologi Astronomi Ekonomi Geografi Kebumian Komputer 

2012 

Emas 1 1 0 4 1 1 - 2 0 

Perak 4 2 4 1 1 1 - 2 1 

Perunggu 2 1 3 2 0 3 - 3 1 

2013 

Emas 1 1 0 1 2 2 1 2 0 

Perak 1 3 4 2 1 2 2 2 2 

Perunggu 3 3 7 1 2 3 3 3 3 

2014 

Emas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Perak 2 2 3 3 1 2 1 4 3 

Perunggu 1 3 2 2 3 1 2 2 3 

2015 

Emas 0 1 3 2 3 1 1 1 2 

Perak 2 1 2 4 1 3 1 3 1 

Perunggu 2 4 0 5 2 1 3 1 2 

2016 

Emas 1 1 1 2 0 0 0 1 1 

Perak 1 1 2 2 1 2 0 3 2 

Perunggu 3 3 1 1 2 2 2 1 3 
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Jumlah 

Emas 3 4 4 9 6 4 2 6 3 

Perak 10 9 15 12 5 10 4 14 9 

Perunggu 11 14 13 11 9 10 10 9 12 

TOTAL 24 27 32 32 20 24 16 30 24 

Sumber : Kemendikbud, 2017 

Dengan melihat data tersebut dapat dilihat potensi pelajar terhadap 

bidang sains. Dari sembilan bidang yang diujikan terdapat empat bidang 

dengan prestasi paling tinggi yaitu fisika, kimia, biologi dan kebumian. Dengan 

pembagian zona ini diharapkan akan terjadinya keterikatan antara ilmu satu 

dengan ilmu lainnya dan memudahkan pengunjung untuk mengenali dan 

memahami ilmu pengetahuan tersebut. 

Sasarannya adalah masyarakat dari segala usia khususnya para 

pelajar. Tujuannya adalah untuk memotivasi masyarakat untuk terus 

mengembangkan ilmu pengetahuannya guna menciptakan hal-hal baru yang 

dapat meningkatkan kualitas bangsa. Selain itu terdapatnya event mengenai 

sains seperti olimpiade sains menjadi salah satu faktor pentingnya 

keberadaan museum sains. 

Pendekatan Arsitektur hi-tech adalah konsep pendekatan pada 

bangunan ini. Dengan dukungan teknologi tinggi, aspek kinerja seperti obyek 

pada museum sains ini akan dilengkapi dengan teknologi penunjang untuk 

mempermudah dalam penyampaian ilmu pengetahuan. Selain pada aspek 

kinerja, pendekatan hi-tech ini juga akan diterapkan pada aspek arsitektural 

dengan karakteristik-karakteristik yang dimiliki.  

Konsep Museum Sains di Kota Semarang dengan Pendekatan hi-tech 

merupakan sarana pendidikan di luar sekolah yang memadukan unsur ilmu 

pengetahuan dan permainan sekaligus yang berorientasi pada kemajuan 

teknologi. Melalui peragaan interaktif, diharapkan lebih mudah dipahami dan 

dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga mampu mendorong 

masyarakat untuk bereksplorasi dengan rasa ingin tahu yang tinggi guna 

meningkatkan kualitas SDM. Sehingga masyarakat mampu bersaing dalam 

arus globalisasi di kancah dunia. 

 



 
 
 

Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur 

 

Museum Sains di Kota Semarang dengan Pendekatan Hi-Tech  5 
 

1.2 Permasalahan 

- Bagaimana merancang Museum Sains di Kota Semarang dengan 

pendekatan hi-tech yang memenuhi persyaratan sehingga menciptakan 

sebuah bangunan yang fungsional. 

- Bagaimana menciptakan sebuah museum sains yang menarik dan memiliki 

sarana yang rekreatif sekaligus edukatif sehingga dapat meningkatkan 

minat masyarakat untuk megunjungi museum. 

 

1.3 Tujuan 

- Untuk mendapati alur pikir yang benar dalam pelaksanaan Tugas Akhir 

dengan judul Museum Sains di Kota Semarang dengan pendekatan hi-

tech. 

- Membuat pedoman dan standar – standar untuk merancang Museum 

Sains di Kota Semarang. 

 

1.4 Manfaat 

Dalam pembuatan laporan ini mencakup dua manfaat yaitu secara 

subyektif dan obyektif. 

 

- Subyektif 

 Manfaat penulisan laporan ini secara subyektif adalah memenuhi salah 

satu syarat mengikuti tugas akhir di jurusan Arsitektur Fakultas Teknik 

Universitas Negeri Semarang. 

 Sebagai landasan program dalam perancangan Museum Sains di Kota 

Semarang yang nantinya akan dilanjutkan ke dalam bentuk desain 

grafis. 

- Obyektif 

 Sebagai tambahan pengetahuan bagi mahasiswa yang akan 

menyelesaikan makalah tugas akhir. 

 Memberikan informasi mengenai fasilitas umum yang dapat dijadikan 

sarana edukasi mengenai sains bagi masyarakat semarang. 
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1.5 Lingkup Pembahasan 

Secara substansial, lingkup pembahasan meliputi segala sesuatu yang 

berkaitan dengan Museum Sains yang merupakan sarana edukasi sekaligus 

sebagai sarana rekreasi yang terdiri dari beberapa massa bangunan dengan 

bangunan inti. Dengan menitik berat pada hal-hal yang berkaitan dengan 

disiplin ilmu arsitektur, sedangkan hal-hal diluar ilmu arsitektur yang 

mempengaruhi, melatarbelakangi dan mendasari faktor-faktor perencanaan 

akan dibatasi, dipertimbangkan atau diasumsikan tanpa dibahas secara 

mendalam. 

Secara spasial, Museum Sains ini terletak di Kota Semarang, Jawa 

Tengah. 

 

1.6 Metode Pembahasan 

Metode pembahasan yang digunakan dalam penyusunan landasan 

program perencanaan dan konsep perancangan arsitektur dengan judul 

Museum Sains di Semarang adalah metode deskriptif. Metode ini 

mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang 

ada, mengindetifikasi masalah dan menganalisis data yang didapat, kemudian 

mengevaluasi sehingga mendapatkan landasan program. 

Dengan demikian metode penelitian deskriptif ini digunakan untuk 

melukiskan secara sistematis fakta tertentu atau bidang tertentu, dalam hal ini 

bidang secara aktual dan cermat. Selain itu mengumpulkan data juga 

merupakan langkah penting dalam mencari informasi. Metode penelitian 

deskriptif pada hakikatnya adalah mencari teori, bukan menguji teori. Metode 

ini menitikberatkan pada observasi dan suasana alamiah. 

 Hasil kesimpulan keseluruhan nantinya merupakan konsep dasar yang 

digunakan dalam perencanaan dan perancangan Museum Sains di Semarang 

sebagai landasan dalam desain grafis arsitektur. 

Dalam pengumpulan data, dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu: 

- Observasi Lapangan 



 
 
 

Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur 

 

Museum Sains di Kota Semarang dengan Pendekatan Hi-Tech  7 
 

Dilakukan dengan cara pengamatan langsung di wilayah lokasi dan 

tapak perencanaan dan perancangan Museum Sains di Kota Semarang 

dan studi banding. 

- Wawancara 

Wawancara yang dilakukan dengan pihak pengelola serta berbagai 

pihak-pihak yang terkait dalam perencanaan dan perancangan Museum 

Sains di Kota Semarang. 

- Studi pustaka 

Studi kepustakaan yaitu data sekunder yang digunakan sebagai 

acuan dalam perencanaan dan perancangan. 

 

1.7 Sistematika Penyajian 

Secara garis besar, sistematika dalam penyusunan Landasan Program 

Perencanaan dan Perancangan Museum Sains di Kota Semarang dengan 

Pendekatan Hi-Tech. 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, tujuan dan sasaran, 

manfaat, ruang lingkup, metode pembahasan, sistematika pembahasan, serta 

alur bahasan dan alur pikir. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Membahas tinjauan mengenai Museum Sains di Kota Semarang, 

kaitannya dengan ilmu sains, pengertian, peraturan perundangan, sistem 

pengelolaan, persyaratan teknis, culture, dan studi banding.  

BAB III TINJAUAN LOKASI 

Membahas tentang gambaran umum pemilihan tapak berupa data fisik 

dan non fisik, potensi dan kebijakan tata ruang pemilihan tapak, gambaran 

khusus berupa data tentang batas wilayah dan karakteristik tapak terpilih. 

BAB IV PENDEKATAN PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Bab ini menjelaskan tentang uraian dasar-dasar pendekatan konsep 

perencanaan dan perancangan awal dan analisis mengenai pendekatan 

fungsional, spserti pelaku dan aktivitasnya, kebutuhan jenis ruang, hubungan 

kelompok ruang dan sirkulasi. Pendekatan kebutuhan Museum Sains di Kota 

Semarang dengan Pendekatan Hi-Tech juga dianalisis berdasarkan aspek 
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kontekstual seperti optimaliasi lahan, aspek teknis, aspek kinerja, dan aspek 

arsitektural. 

BAB V. LANDASAN PROGRAM PERENCANAAN DAN 

PERANCANGAN 

Berisi tentang konsep perencanaan dan perancangan Museum Sains di 

Kota Semarang dengan Pendekatan Hi-Tech yang  ditarik  berdasarkan 

analisis yang telah dilakukan. 
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1.8 Alur Pikir  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Latar Belakang 
. 

Studi Pustaka : 

- Tinjauan Museum 
- Tinjauan Sains 
- Tinjauan Hi-Tech 
 

Studi Kasus 

- Taman Pintar  
- City of Arts and 

Science Museum 
 

 

Studi Lapangan 

- Tinjauan Tapak 
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Museum sains di Kota Semarang 

dengan Pendekatan Hi-Tech. 
 

Urgensi 
Kemajuan ilmu 

pengetahuan dunia 
sudah berkembang 
dengan sangat cepat 
dan menjadi salah 
satu faktor kemajuan 
suatu bangsa, untuk 
itu perlu adanya 
upaya peningkatan 
kualitas SDM di 
Indonesia khususnya 
Semarang. 
 

Aktualita  
Masyarakat dan 

juga pelajar Kota 
Semarang  yang cukup 
banyak membutuhkan 
sarana edukasi salah 
satunya mengenai 
sains guna 
meningkatkan kualitas 
SDM di Kota 
Semarang. 
 

Originalitas 
Museum Sains di 

Kota Semarang 
dengan Pendekatan 
Hi-Tech merupakan 
murni analisis penulis 
bukan karya yang 
diterbitkan oleh orang 
lain, kecuali yang 
tertulis dalam daftar 
pustaka. 
 

Tujuan Perancangan 
Perancangan Museum Sains ini bertujuan untuk 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Museum 

2.1.1 Pengertian Museum 

Museum adalah institusi permanen, nirlaba, melayani kebutuhan 

publik, dengan sifat terbuka, dengan cara melakukan usaha 

pengoleksian, mengkonservasi, meriset, mengkomunikasikan, dan 

memamerkan benda nyata kepada masyarakat untuk kebutuhan studi, 

pendidikan, dan kesenangan. Karena itu ia bisa menjadi bahan studi 

oleh kalangan akademis, dokumentasi kekhasan masyarakat tertentu, 

ataupun dokumentasi dan pemikiran imajinatif pada masa depan. 

Museum merupakan suatu badan tetap, tidak tergantung kepada 

siapa pemiliknya melainkan harus tetap ada. Museum bukan hanya 

merupakan tempat kesenangan, tetapi juga untuk kepentingan studi dan 

penelitian. Museum terbuka untuk umum dan kehadiran serta fungsi-

fungsi museum adalah untuk kepentingan dan kemajuan masyarakat 

(Direktorat Museum, 2007). 

Museum adalah sebagai sebuah lembaga yang bersifat tetap, 

tidak mencari keuntungan, melayani masyarakat dan 

perkembangannya, terbuka untuk umum, yang memperoleh, merawat, 

menghubungkan dan memamerkan untuk tujuan studi, pendidikan, dan 

kesenangan, barang pembuktian manusia dan lingkungannya 

(Direktorat Museum, 2008). 

Pengertian museum di Indonesia tercantum dalam Peraturan 

Pemerintah nomor 19 tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan 

Pemanfaatan Benda cagar budaya di museum. Dalam peraturan 

pemerintah tersebut dijelaskan bahwa museum adalah lembaga tempat 

menyimpan, merawat, mengamankan, dan memanfaatkan benda-

benda bukti material hasil budaya manusia serta alam lingkungannya, 

guna menunjang upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya 

bangsa untuk kepentingan generasi yang akan datang (PP RI No.19, 

1995). 

https://id.wikipedia.org/wiki/Institusi
https://id.wikipedia.org/wiki/Nirlaba
https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Studi&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Akademis&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Imajinatif&action=edit&redlink=1
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Pengertian yang lebih mendalam dan lebih bersifat internasional 

dikemukakan oleh International Council of Museum (ICOM), yakni : 

“A museum is a non-profit, permanent institution in the service of 

society and its development, open to the public, which acquires, 

conserves,researches, communicates and exhibits the tangible and 

intangible heritage of humanity and its environment for the purpose of 

education, study and enjoyment”. 

Museum adalah lembaga non-profit yang bersifat permanen yang 

melayani masyarakat dan perkembangannya, terbuka untuk umum, 

yang bertugas untuk mengumpulkan, melestarikan, meneliti, 

mengkomunikasikan, dan memamerkan warisan sejarah kemanusiaan 

yang berwujud benda dan tak benda beserta lingkungannya, untuk 

tujuan pendidikan, penelitian, dan hiburan (Akbar, 2010). 

 

2.1.2 Sejarah Museum 

Keberadaan museum di Indonesia melewati beberapa 

perkembangan, Akbar (2010) menjelaskan perkembangan museum di 

Indonesia sebagai berikut. 

Cikal bakal museum di Indonesia tampaknya diawali oleh sepak 

terjang George Edward Rumphius (1628-1702), seorang naturalis yang 

mengoleksi benda-benda yang dikumpulkannya selama proses 

penenlitian. Kabarnya Rumphius mendirikan sebuah museum pada 

tahun 1662 di Ambon, yakni De Amboinsch Raritenkaimer. Namun 

disayangkan, museum tersebut tidak dapat dilacak lagi sisa 

peninggalannya sekarang. Sejarah perkembangan museum di 

Indonesia secara kelembagaan dapat ditarik mundur sampai ke tahun 

1778. Pada 24 April 1778 di Batavia (kemudian disebut Jakarta) 

didirikan Bataviaasch Genootschap van Kunstenen Wetenschaapen 

oleh Pemerintah Belanda. Lembaga ini memiliki slogan Ten Nuttle van 

het Algemeen (Untuk Kepentingan Masyarakat Umum). Slogan itu 

mendorong lembaga tersebut tidak hanya menghimpun benda-benda 

sebagai sarana penelitian tetapi di tahun-tahun berikutnya juga dapat 

berkembang menjadi museum. Museum secara resmi dibuka pada 
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tahun 1868. Pada tahun 1923 perkumpulan ini memperoleh gelar 

Koninklijk karena jasanya di dalam bidang ilmiah. 

Setelah Republik Indonesia Merdeka, pada tanggal 26 Januari 

1950, Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en 

Wetenschaapen  berganti nama menjadi Lembaga Kebudayaan 

Indonesia. Semboyan lembaga tersebut berubah menjadi: Memajukan 

Ilmu-ilmu Kebudayaan yang Berfaedah untuk Meningkatkan 

Pengetahuan tentang Kepulauan Indonesia dan Negeri-negeri 

sekitarnya. Pada tanggal 17 September 1962, Lembaga Kebudayaan 

Indonesia menyerahkan pengelolaan museum kepada pemerintah 

Indonesia yang kemudian menjadi Museum Pusat. Sejak tahun 1979, 

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 

museum ini menggunakan nama Museum Nasional atau yang lebih 

banyak dikenal dengan Museum Gajah. 

Peran pemerintah Republik Indonesia dalam pendirian dan 

pengembangan museum di Indonesia sejak kemerdekaan sampai masa 

Orde Baru sangatlah besar. Pada tahun 1948 pemerintah membentuk 

Jawatan Kebudayaan yang berada dibawah Kementerian Pendidikan, 

Pengajaran, dan Kebudayaan. Pada tahun 1957 jawatan tersebut 

memiliki unit kerja yang disebut Urusan Museum. Pada perkembangan 

selanjutnya terus mengalami peningkatan dan penyesuaian yakni tahun 

1965 Urusan Museum menjadi Lembaga Museum-museum Nasional. 

Pemerintah Republik Indonesia terus mengembangkan museum 

sejak Pembangunan Lima Tahun (PELITA) I sampai V atau dalam waktu 

25 tahun. Dengan berbagai proyek semisal Proyek Pembinaan 

Permuseuman, dilakukan pemugaran dan peluasan museum lama dan 

pembangunan museum baru di setiap propinsi. Selama kurun waktu 

tersebut terdapat tidak kurang dari 262 museum di Indonesia. Museum-

museum tersebut berada di lingkungan Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan, pemerintah daerah, dan swasta. 

Setelah tahun 1998 terjadi perubahan yang cukup berarti dalam 

pengelolaan organisasi atau lembaga di Indonesia termasuk museum. 

Perubahan terjadi seiring semangat reformasi yang bermakna 

perbaikan diri dan salah satu amanat reformasi yakni desentralisasi. 
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Organisasi atau lembaga museum terutama yang berada di bawah 

pengelolaan pemerintah pusat juga diarahkan menuju desentralisasi, 

salah satunya dengan cara menyerahkan pengelolaan museum tertentu 

ke pemerintah daerah. Otonomi daerah mendorong pemerintah derah 

berlomba-lomba mendirikan dan membenahi museum di daerah 

masing-masing, walaupun tidak seluruhnya berhasil. 

Sejak tahun 2005, berdasarkan tata kelola pemerintahan, terdapat 

Direktorat Museum yang berada di bawah Direktorat Jenderal Sejarah 

dan Purbakala dan merupakan bagian dari Departemen Kebudayaan 

dan Pariwisata Republik Indonesia. Perubahan dari departemen terkait 

pendidikan ke departemen pariwisata turut mengubah “warna” museum 

yang awalnya terkait dengan edukasi menuju rekreasi. 

Pada tahun 2009 terdapat sedikitnya 275 museum di Indonesia. 

Museum - museum tersebut ada yang berada di bawah naungan 

Direktorat Museum, kementerian atau departemen atau lembaga 

pemerintahan, pemerintah daerah, badan-badan usaha milik Negara, 

perusahaan swasta, yayasan dan badan-badan lainnya, serta 

perorangan atau pribadi. 

 

2.1.3 Klasifikasi Museum 

Di Indonesia terdapat banyak museum dengan jenis dan fungsi 

masing-masing. Museum dapat diklasifikasikan berdasarkan lima jenis 

(Sutaarga, 1997), yaitu : 

1. Berdasarkan Tingkat Wilayah dan Sumber Lokasi : 

a. Museum Internasional 

b. Museum Nasional 

c. Museum Regional 

d. Museum Lokal 

2. Berdasarkan Jenis Koleksi : 

a. Museum Umum, koleksi mencakup beberapa bidang/ disiplin  

b. Museum Khusus, koleksi terbatas pada bidang/disiplin tertentu 

3. Berdasarkan Penyelenggaraannya : 

a. Museum Pemerintah 
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b. Museum Yayasan 

c. Museum Pribadi 

4. Berdasarkan Golongan Ilmu Pengetahuan Yang Tersirat Dalam 

Museum : 

a. Museum Ilmu Alam dan Teknologi, misalnya : Museum Zoologi, 

Museum Geologi, Museum Industri, dan lain-lain. 

b. Museum Ilmu Sejarah dan Kebudayaan, misalnya : Museum Seni 

Rupa, Museum Ethnografi, Museum Arkeologi, dan lain-lain. 

5. Berdasarkan Sifat Pelayanannya : 

a. Museum Berjalan / Keliling 

b. Museum Umum 

c. Museum Lapangan 

d. Museum Terbuka 

Menurut ICOM, museum dapat diklasifikasikan dalam enam 

kategori, yaitu : 

a. Art Museum (Museum Seni) 

b. Archeologi and History Museum (Museum Sejarah dan Arkeologi) 

c. Ethnographical Museum (Museum Nasional) 

d. Natural History Museum (Museum Ilmu Alam) 

e. Science and Technology Museum (Museum IPTEK) 

f. Specialized Museum (Museum Khusus) 

 

2.1.4 Fungsi Museum 

Museum merupakan suatu badan yang mempunyai tugas dan 

kegiatan untuk memamerkan dan menerbitkan hasil penelitan dan 

pengetahuan tentang benda yang penting bagi Kebudayaan dan Ilmu 

pengetahuan. Untuk memperjelas kegunaan dari museum tersebut, kita 

harus mengetahui fungsi dari museum itu sendiri. Mengacu kepada hasil 

musyawarah umum ke-11 (11th General Assembley) International 

Council of Museum (ICOM) pada tanggal 14 Juni 1974 di Denmark, 

(Akbar, 2010) mengemukakan 9 fungsi museum sebagai berikut: 

1. Pengumpulan dan pengamanan warisan alam dan budaya. 

2. Dokumentasi dan penelitian ilmiah. 
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3. Konservasi dan preservasi. 

4. Penyebaran dan perataan ilmu untuk umum. 

5. Pengenalan dan penghayatan kesenian. 

6. Pengenalan kebudayaan antar-daerah dan antar-bangsa. 

7. Visualisai warisan alam dan budaya. 

8. Cermin pertumbuhan peradaban umat manusia. 

9. Pembangkit rasa bertakwa dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha 

Esa. 

 

2.1.5 Tugas Museum 

Museum mempunyai bebrapa tugas yang harus dijalankan (Akbar, 

2010) yakni: 

1. Pengumpulan atau penggandaan 

Tidak semua benda dapat dimasukan ke dalam koleksi 

museum, hanyalah benda-benda yang memenuhi syarat-syarat 

tertentu, yakni: 

- Harus mempunyai nilai budaya, ilmiah dan nilai estetika. 

- Harus dapat diidentifikasi mengenai wujud, asal, tipe, gaya dan 

sebagainya. 

- Harus dapat dianggap sebagai dokumen. 

2. Pemeliharaan 

Tugas pemeliharaan ada 2 aspek, yakni: 

- Aspek Teknis 

Benda-benda materi koleksi harus dipelihara dan diawetkan 

serta dipertahankan tetap awet dan tercegah dari kemungkinan 

kerusakan. 

- Aspek Administrasi 

Benda-benda materi koleksi harus mempunyai keterangan 

tertulis yang menjadikan benda-benda koleksi tersebut bersifat 

monumental. 

 

 

 



 

 

 

Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur 

 

Museum Sains di Kota Semarang dengan Pendekatan Hi-Tech 16 

 

3. Konservasi 

Merupakan usaha pemeliharaan, perawatan, perbaikan, 

pencegahan dan penjagaan benda-benda koleksi dari penyebab 

kerusakan. 

4. Penelitian 

Bentuk penelitian ada 2 macam, yakni: 

- Penelitian Intern 

Penelitian yang dilakukan oleh kurator untuk kepentingan 

pengembangan ilmu pengetahuan museum yang bersangkutan. 

- Penelitian Ekstern 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari luar, seperti 

mahasiswa, pelajar, umum dan laian-lain untuk kepentingan karya 

ilmiah, skripsi, dan lain-lain. 

5. Pendidikan 

Kegiatan disini lebih ditekankan pada pengenalan benda-

benda materi koleksi yang dipamerkan: 

- Pendidikan Formal 

Berupa seminar-seminar, diskusi, ceramah dan sebagainya. 

- Pendidikan Non formal 

Berupa kegiatan pameran, pemutaran film, slide, dan lain-lain. 

6. Rekreasi 

Sifat pameran yang mengandung arti untuk dinikmati dan 

dihayati, yang mana merupakan kegiatan rekreasi segar, tidak 

diperlukan konsentrasi yang akan menimbulkan keletihan dan 

kebosanan. 

 

2.1.6 Struktur Organisasi Museum 

Pada dasarnya museum terbagi atas 2 kepemilikan, yakni 

pemeritah dan swasta. Dari setiap itu masing-masing mempunyai 

struktur dan cara kerjanya masing-masing. Biasanya pada museum 

swasta, struktur organisasi tidak serumit museum milik pemerintah. 

Tetapi memang untuk struktur organisasi pemeritah sudah memiliki job 
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desk masing-masing setiap divisi, sehingga ruang lingkup pekerjaannya 

sudah sangat jelas. 

Adapun beberapa contoh struktur bagan sebuah museum 

(Sutaarga, 1997), yakni : 

1. Bagan A 

Walaupun museum ini dikelola dan dimiliki oleh swasta tetapi 

penyelenggaraan museum ini harus berstatus badan hukum, agar 

museum ini dapat penanganan atau pengelolaan yang mantab dan 

tidak terombang-ambing. Dalam akte pendiriannya perlu 

dicantumkan satu pasal peralihan, yang menyebutkan suatu tindakan 

hukum akan diambil dalam hal berakhirnya masa berdirinya yayasan 

atau perkumpulan tersebut, kepada siapa miliknya (museum) itu 

akan diserahkan demi kesinambungan penyelenggaraan, 

pengelolaan dan pemanfaatan. 

 

Bagan 2.1 Struktur Bagan A 

Sumber: Sutaarga, 1997 

 

2. Bagan B 

Untuk museum-museum resmi, bagan B memperlihatkan 

bagaimana kaitannya penyelenggaraan dan pengelolaan museum-

museum tersebut. Badan pemerintah (Departemen atau Lembaga 

non-Departemen) disebut penyelenggara museum, yang 

bertanggung jawab atas tersedianya dana, sarana dan tenaga 

museum-museum resmi tersebut. Yang mengelola museum adalah 

kepala museum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, 

Menteri atau Ketua Lembaga non-Departemen yang bersangkutan. 

Unit Pembina teknis bertanggung jawab atas perencanaan, 
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pengaturan, pengawasan, pengendalian program-program kegiatan 

pelaksanaan dan museum-museum itu sebagai obyek pembinaan 

merupakan unit-unit pelaksanaan teknis di bidang kegiatan museum 

sebagai saran ilmiah, pusat studi dan kegiatan edukatif-kultural. 

 

Bagan 2.2 Struktur Bagan B 

Sumber: Sutaarga, 1997 

 

3. Bagan C 

Untuk museum yang lebih besar atau yang lebih kecil tentu 

diperlukan struktur organisasi yang disesuaikan dengan kenyataan 

yang diperlukan. Untuk museum yang lebih kecil, biasanya kepala 

museum merangkap tugas kurator yang bertanggung jawab atas 

penangan koleksi. Ia dapat dibantu oleh petugas ketata-usahaan. 

Demikian, seorang kurator museum kecil, diperlukan manager yang 

berpendidikan ilmiah dan pandai mengelola museum, oleh karena itu 

sebenarnya museum kecil diperlukan kurator-kurator paripurna. 

 

Bagan 2.3 Struktur Bagan C 

Sumber: Sutaarga, 1997 
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2.1.7 Kegiatan Museum 

1. Pameran  

Pameran adalah satu atau lebih koleksi di museum yang ditata 

berdasarkan tema dan sistematika tertentu yang bertujuan untunk 

mengungkapkan keadaan, isi dan latar belakang dari benda-benda 

tersebut untuk diperlihatkan kepada pengunjung museum (Direktorat 

Permuseuman, 2000).  

Berdasarkan pengertian dan jangka waktu pelaksanaan 

pameran, pameran museum dibagi menjadi dua jenis :  

a. Pameran Tetap  

Pameran tetap adalah pameran yang diselenggarakan 

dalam jangka waktu sekurang-kurangnya lima tahun.  

b. Pameran Khusus  

Pameran khusus dibagi menjadi dua, antara lain :  

- Pameran Khusus  

Pameran (khusus) adalah pameran yang 

diselenggarakan dalam jangka waktu tertentu dan dalam waktu 

yang singkat dari satu minggu sampai satu tahun.  

- Pameran Keliling  

Pameran keliling merupakan pameran yang 

diselenggarakan diluar museum pemilik koleksi, dalam ajngka 

waktu tertentu, dalam variasi waktu yang singkat. 

2. Kegiatan Pendidikan  

Dalam sebuah museum juga terdapat berbagai kegiatan seperti 

kegiatan pendidikan yang bersifat aktif seperti :  

- Ceramah  

- Diskusi  

- Kursus  

- Perpustakaan  

- Pemutaran Slide, film dokumenter, film ilmiah  

- Penerbitan katalog yang berhubungan dengan program yang 

dilaksanakan oleh museum.  
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Dengan adanya kegiatan tersebut menjadikan museum tidak 

hanya sebuah tempat untuk memamerkan benda koleksi namun juga 

mampu menjadi pembimbing yang menjelaskan secara langsung 

kegiatan museum dan sosialisasi program museum seperti himbauan 

tentang pentingnya membagi ilmu dan informasi ke masyarakat 

umum tentang benda koleksi dari pada dimiliki secara pribadi.  

3. Kegiatan Konservasi dan Pengelolaan Koleksi  

a. Kegiatan Konservasi, meliputi :  

- Perawatan barang koleksi  

- Pengawetan barang koleksi  

- Pengamanan barang koleksi  

b. Kegiatan Pengelolaan Koleksi, meliputi :  

- Pengadaan koleksi  

- Identifikasi koleksi  

- Klasifikasi koleksi  

- Regestrasi dan heregistrasi koleksi  

- Katalogisasi dan rekakatalogisasi koleksi  

- Dokumentasi koleksi  

- Pencatatan aktivitas koleksi  

- Pertukaran koleksi  

- Pengurangan koleksi  

4. Kegiatan Pelayanan Teknis  

- Kegiatan survey dan penelitian lapangan  

- Penyelenggaraan presentasi koleksi dan presentasi ruang pamer  

- Pengadaan peralatan museum  

5. Kegiatan Tata Usaha/ Administrasi 

- Pengelola rumah tangga museum  

- Penyelanggara publikasi museum  

- Penyelenggara komunikasi antar museum lokal, nasional dan 

internasional  

- Penyelanggara pendidikan dan pelatihan  

- Kearsipan  

- Keuangan  

- Keamanan dan kebersihan  



 

 

 

Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur 

 

Museum Sains di Kota Semarang dengan Pendekatan Hi-Tech 21 

 

2.2 Museum Sains 

2.4.1 Klasifikasi Museum Sains 

Sains (science) diambil dari kata latin scientia yang arti harfiahnya 

adalah pengetahuan. Sund dan Trowbribge (dalam Agus, 2003) 

merumuskan bahwa Sains merupakan kumpulan pengetahuan dan 

proses. Sedangkan Kuslan Stone menyebutkan bahwa Sains adalah 

kumpulan pengetahuan dan cara-cara untuk mendapatkan dan 

mempergunakan pengetahuan itu. Sains merupakan produk dan proses 

yang tidak dapat dipisahkan. "Real Science is both product and process 

inseparably Joint" (Agus, 2003). Secara umum, pengertian sains 

adalah suatu sistem berbagai pengetahuan yang didapatkan dari hasil 

pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan secara teliti dengan 

menggunakan metode-metode tertentu. Secara etimologi, ilmu berasal 

dari bahasa arab dari kata ilm yang berarti memahami, mengerti, atau 

mengetahui. Jadi dapat artikan bahwa ilmu pengethuan adalah 

memahami suatu pengetahuan.  

Museum sains merupakan bangunan dimana koleksi-koleksi yang 

berhubungan dengan ilmu pengetahuan disimpan dan dipamerkan, 

dalam rangka mempromosikan pendidikan dan penelitian serta 

meningkatkan kualitas SDM di Indonesia. Museum sains menggunakan 

teknik-teknik pameran interaktif yang mengajak pengunjung untuk ikut 

merasakan langsung berbagai pengalaman dari percobaan-percobaan 

yang dilakukan, yang memacu rasa keingintahuan dan membuat orang 

mau untuk belajar dari dirinya sendiri ketika menjelajahi prinsip-prinsip, 

konsep-konsep dan penerapan dari sains dan teknologi. Pengunjung 

diharapkan dapat lebih memahami ilmu yang diperagakan karena 

pengunjung bisa langsung mempraktikannya. 

Museum Sains merupakan tempat memamerkan barang-barang 

hasil pencapaian manusia dibidang ilmu pengetahuan. Kebutuhan akan 

edukasi dan rekreasi harus diwadahai dalam suatu fasilita, fasilitas 

rekreasi yang baik adalah fasilitas yang dapat menampung fungsi yang 
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dapat mendidik. Kegiatan rekreasi yang sekaligus merupakan kegiatan 

edukasi dapat diwadahi dalam suatu museum. 

 

2.4.2 Fisika 

Fisika adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala alam dari segi 

materi dan energinya. Fisika adalah bangun pengetahuan yang 

menggambarkan usaha, temuan, wawasan dan kearifan yang bersifat 

kolektif dari umat manusia (Wartono, 2003). Sedangkan menurut 

Mundilarto (2010), fisika sebagai ilmu dasar memiliki karakteristik yang 

mencakup bangun ilmu yang terdiri atas fakta, konsep, prinsip, hukum, 

postulat, dan teori serta metodologi keilmuan. Fisika adalah ilmu yang 

terbentuk melalui prosedur baku atau biasa disebut sebagai metode 

ilmiah. 

Fisika ialah salah satu ilmu pengetahuan alam dasar yang banyak 

digunakan sebagai dasar bagi ilmu-ilmu yang lain. Fisika Merupakan 

ilmu yang mempelajari gejala alam secara keseluruhan. Fisika 

mempelajari materi, energi, dan fenomena atau kejadian alam, baik 

yang bersifat makroskopis (berukuran besar, seperti gerak Bumi 

mengelilingi Matahari) maupun yang bersifat mikroskopis (berukuran 

kecil, seperti gerak elektron mengelilingi inti) yang berkaitan dengan 

perubahan zat atau energi. 

Bidang fisika secara umum terbagi atas 2 kelompok, yaitu fisika 

klasik dan fisika modern. Fisika klasik bersumber pada gejala-gejala 

yang ditangkap oleh indra. Fisika klasik meliputi mekanika, listrik 

magnet, panas, bunyi, optika, dan gelombang yang menjadi perbatasan 

antara fisika klasik dan fisika modern. Fisika modern berkembang mulai 

abad ke-20, sejak penemuan teori relativitas Einstein dan radioaktivitas 

oleh keluarga Curie. 

Ilmu fisika dalam kehidupan sehari-hari juga berperan besar 

dalam pengembangan teknologi dimana sebuah teknologi akan 

berkembang pesat dengan penerapan berbagai teori fisika. Dan 

perkembangan teknologi ini tak lain tentu dibuat dengan tujuan untuk 

https://id.wikipedia.org/wiki/Fisika
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mempermudah segala kegiatan manusia. Baik dalam kehidupan sosial 

(berkomunikasi), industri dan masih banyak lainnya. 

Pada ilmu fisika sangat banyak yang bisa dipraktekkan dan 

diperagakan seperti contoh hukum bernoulli yang menjelaskan 

mengenai gaya angkat pesawat terbang, hukum archimedes mengenai 

cara kerja sebuah kapal dapat mengapung dan mengendalikan kapal 

selam dengan menampilkan miniatur dari obyek yang dibutuhkan. 

Ilmu lain dari fisika yang dapat diterapkan antara lain: 

- Hukum Charless 

- Hukum Coulomb 

- Hukum Dulong dan Petit 

- Hukum Faraday 1 dan Hukum Faraday 2 

- Hukum Galilei 

- Hukum Kirchoff 1 dan Hukum Kirchoff 2 

- Hukum Lenz 

- Hukum Newton 1, Hukum Newton 2 dan Hukum Newton 3 

- Hukum Ohm 

- Hukum Pascal 

- Hukum Snellius 1 dan Hukum Snellius 2 

- Hukum Stefan-Boltzmann 

- Hukum Wiedemann-Franz 

- Hukum Marsenne 

- Hukum Gelombang Bunyi 

- Efek Doppler, dll. 

 

2.4.3 Biologi 

Ilmu bologi adalah ilmu yang mempelajari segala hal yang 

berhubungan dengan makhluk hidup dan kehidupan. Yang dibahas 

dalam ilmu biologi tidak lain adalah yang masih berkaitan dengan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Biologi
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makhluk hidup, seperti zat yang membentuk makhluk hidup, zat yang 

dibutuhkan makhluk hidup, serta berbagai hal mengenai hubungan 

antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ilmu biologi dirintis oleh 

Aristoteles yang merupakan ilmuwan berkebangsaan Yunani yang kita 

sebut juga sebagai bapak perintis biologi. 

Biologi juga mempelajari tentang kehidupan, serta organisme 

hidup, termasuk didalamnya berupa struktur, evolusi, persebaran, 

fungsi, pertumbuhan, serta taksonominya. Ilmu biologi yang modern 

saat ini sangat luas, eklektik, dan terdiri atas maca-macam cabang ilmu 

biologi, serta subdisiplin. Namun, meskipun ruang lingkupnya luas, 

terdapat konsep umum yang mengatur semua penelitian tersebut, 

sehingga dapat menyatukannya ke dalam 1 bidang. 

Ilmu Biologi sangat berpengaruh dan berguna bagi kehidupan 

manusia. Biologi banyak digunakan untuk berbagai bidang kehidupan 

seperti pertanian, peternakan, perikanan, kedokteran, dan lain 

sebagainya. 

Biologi bukan sekadar ilmu yang mempelajari kehidupan (bio, 

sesuatu yang hidup). Berbagai riset telah dilakukan, dan beragam 

penemuan telah mampu mengangkat kualitas kehidupan manusia 

menjadi lebih baik lagi. Berbagai masalah kerawanan pangan, 

pemenuhan papan, kebutuhan energi, kesehatan, lingkungan, bahkan 

juga keamanan dunia bergantung kepada ilmu Biologi. Biologi telah 

dikembangkan di segala ranah pengetahuan untuk pencapaian 

kesejahteraan manusia. Seperti di dunia Kedokteran, Farmasi, 

Perikanan, Kuliner, Industri dan lainnya. 

Berbagai manfaat biologi saat ini bisa dirasakan hasilnya. Baik 

biologi sebagai ilmu dasar atau pun sebagai ilmu terapan yang terkait 

dengan ilmu-ilmu lainnya seperti di bidang kesehatan pemahaman 

tentang struktur tubuh manusia, histologi (ilmu jaringan), anatomi (ilmu 

letak tubuh), fisiologis (ilmu tentang faal tubuh), ilmu tentang kondisi 

abnormal tubuh (patologi) dan lainnya. Demikian juga dengan bidang 
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industri banyak pabrik didirikan di Indonesia dalam bidang ini. Begitu 

juga dengan industri fermentasi seperti kecap, tempe, roti, yoghurt, 

dan nata de coco. Termasuk makanan dan minuman prebiotik dan 

probikotik berupa serat-serat tumbuhan dan mikroorganisme dalam 

tubuh dan masih banyak manfaat lainnya. 

Ilmu dari biologi yang dapat diterapkan antara lain: 

- Struktur Pada Manusia, Hewan dan Tumbuhan 

- Pertumbuhan dan Perkembangan 

- Gerak Makhuk Hidup 

- Sistem Transportasi Makhluk Hidup 

- Sistem Pencernaan 

- Sistem Pernafasan 

- Sistem Respirasi 

- Sistem Ekskresi 

- Sistem Koordinasi 

- Alat Indra  

- Reproduksi 

- Pemencaran Organisme, dll. 

 

2.4.4 Kimia 

Definisi dari ilmu kimia adalah sebuah ilmu pengetahuan alam 

atau sains yang mana fokus mempelajari terhadap penyusunan suatu 

materi, perubahan yang terjadi menjadi zat lain serta energy yang 

berpengaruh pada proses perubahan tersebut. 

Sedangkan berdasarkan (Keenan, 1984) Ilmu Kimia adalah suatu 

cabang ilmu yang di dalamnya mempelajari bangun materi dan 

perubahan-perubahan yang dialami materi ini dalam proses-proses 

alamiah maupun dalam eksperimen yang direncanakan. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kimia
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Sebagai bagian dari sains, karakteristik Ilmu kimia tentunya juga 

perlu menjadi hal penting untuk diketahui. Dimana karakteristiknya 

terletak pada ilmu kimia yang memiliki sifat abstrak. Dimana materi yang 

dipelajari dalam ilmu kimia ini memang tidak tampak, katakan saja atom, 

molekul atau ion yang mana tidak dapat dilihat dan dicermati secara 

langsung. Selain itu sifat ilmu kimia ini juga dapat dikatakan secara 

berurutan dan berkembang dengan cepat. 

Ilmu Kimia memiliki cakupan pengetahuan yang sangat luas 

sehingga keterkaitan antara satu bidang ilmu dengan bidang ilmu 

lainnya sangat erat. Ilmu kimia juga memiliki peran penting dan 

diperlukan oleh bidang ilmu lainnya yang tidak dapat digantikan dengan 

ilmu lainnya. Seperti dalam bidang kesehatan dan kedokteran ilmu kimia 

membantu menemukan cara interaksi obat terhadap penyakit yang 

diderita pasien. Di bidang geologi berkaitan dengan penelitian batuan-

batuan (mineral) dan pertambangan gas dan minyak bumi. Di bidang 

mesin manfaat ilmu kimia dalam bidang pemesin yaitu mempelajari sifat 

dan komposisi logam yang baik untuk pembuatan mesin, mempelajari 

sifat dan komposisi bahan bakar, sertaa minyak pelumas mesin.Di 

bidang teknik sipil, bahan-bahan yang digunakan dalam bidang ini 

antara lain semen, kayu, cat, paku, besi, pipa, lem dan baja semua 

bahan tersebut dihasilkan melalui riset yang berdasarkan ilmu kimia dan 

masih banyak manfaat lainnya. 

Ilmu kimia memiliki banyak cabang-cabang ilmu diantaranya 

adalah ilmu kimia analitik, ilmu kimia organik, ilmu kimia anorganik, ilmu 

biokimia, dan kimia nuklir. 

a. Kimia analitik adalah analisis cuplikan bahan untuk memperoleh 

pemahaman tentang susunan kimia dan strukturnya. Kimia analitik 

melibatkan metode eksperimen standar dalam kimia. Metode-metode 

ini dapat digunakan dalam semua subdisiplin lain dari kimia, kecuali 

untuk kimia teori murni. 

b. Kimia organik mengkaji struktur, sifat, komposisi, mekanisme, 

dan reaksi senyawa organik. Suatu senyawa organik didefinisikan 

sebagai segala senyawa yang berdasarkan rantai karbon. 
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c. Kimia anorganik mengkaji sifat-sifat dan reaksi senyawa anorganik. 

Perbedaan antara bidang organik dan anorganik tidaklah mutlak dan 

banyak terdapat tumpang tindih, khususnya dalam bidang kimia 

organologam. 

d. Biokimia mempelajari senyawa kimia, reaksi kimia, 

dan interaksi kimia yang terjadi dalam organisme hidup. Biokimia dan 

kimia organik berhubungan sangat erat, seperti dalam kimia 

medisinal atau neurokimia. Biokimia juga berhubungan 

dengan biologi molekular, fisiologi, dan genetika. 

e. Kimia nuklir mengkaji bagaimana partikel subatom bergabung dan 

membentuk inti. Transmutasi modern adalah bagian terbesar dari 

kimia nuklir dan tabel nuklida merupakan hasil sekaligus perangkat 

untuk bidang ini. 

 

2.4.5 Geosains 

Ilmu kebumian atau ilmu bumi (bahasa Inggris: earth science, 

geoscience) adalah suatu istilah untuk kumpulan cabang-

cabang ilmu yang mempelajari bumi. Cabang ilmu ini menggunakan 

gabungan ilmu fisika, geografi, matematika, kimia, dan biologi untuk 

membentuk suatu pengertian kuantitatif dari lapisan-lapisan Bumi. 

Dalam melaksanakan kajiannya, ilmuwan dalam bidang ini 

menggunakan metode ilmiah, yaitu formulasi hipotesa melalui 

pengamatan dan pengumpulan data mengenai fenomena alam yang 

dilanjutkan dengan pengujian hipotesis-hipotesis tersebut. Dalam ilmu 

Bumi, peranan data sangat penting dalam menguji dan membentuk 

suatu hipotesis 

Geosains mempelajari mengenai fenomena bumi yang 

menekankan pada interaksi manusia dengan alam dalam lingkup 

fenomena fisis. Berikut adalah beberapa disiplin ilmu yang terkait 

dengan geosains. 

a. Geofisika, dalam arti luas adalah studi tentang proses fisis dari pusat 

bumi sampai atmosfer atas, dan dalam arti sempit disebut geofisika 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
https://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu
https://id.wikipedia.org/wiki/Bumi
https://id.wikipedia.org/wiki/Fisika
https://id.wikipedia.org/wiki/Geografi
https://id.wikipedia.org/wiki/Matematika
https://id.wikipedia.org/wiki/Kimia
https://id.wikipedia.org/wiki/Biologi
https://id.wikipedia.org/wiki/Lapisan_Bumi
https://id.wikipedia.org/wiki/Metode_ilmiah
https://id.wikipedia.org/wiki/Hipotesa
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padat (solid earth geophysics) yaitu studi proses fisis dalam bumi 

padat atau litosfer. 

b. Meteorologi adalah studi tentang proses fisis atmosfer dan gejala 

cuaca, sedangkan Klimatologi adalah studi tentang hasil proses fisis 

atmosfer atau studi tentang iklim bumi. 

c. Sains Atmosfer adalah studi deskripsi dan pemahaman fenomena 

fisis dalam atmosfer bumi. 

d. Oseanografi adalah studi tentang laut termasuk sifat fisis dan kima 

air laut, kedalaman dan dasar laut, flora dan fauna laut. 

e. Geologi adalah sains tentang komposisi struktur dan sejarah bumi, 

termasuk studi tentang material bumi dan distribusi batuan kerak 

bumi. 

f. Geodesi adalah sains tentang pengukuran bentuk dan dimensi bumi, 

termasuk berat dan densitas bumi. 

g. Geografi adalah studi yang mendeskripsikan permukaan bui yaitu ciri 

fisis, iklim, vegetasi, tanah, penduduk, dan distribusi unsur-unsur 

tersebut. 

 

2.3 Tinjauan Kebutuhan Ruang Museum Sains 

2.4.1 Ruang Pamer 

Ruang pamer dapat berupa ruang seperti kamar atau seperti 

grand hall. Terkait dengan perancangan ruang pameran, penataan 

ruang berarti mengorganisir unsur-unsur, seperti pengamat, karya, 

benda pendukung dan  aksesories  ruang  dengan  tujuan  agar  ruang  

tersebut  mudah diakses serta nyaman dalam proses interaksi. 

 

Gambar 2.1 Jarak Pandang Manusia ke Objek Pameran 

Sumber : Ernest and Neufert, 2006 
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Ruang pamer memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, 

antara lain benda yang dipajang atau dipamerkan harus benar-benar 

terlindung dari pengerusakan, pencurian, kebakaran, kekeringan, 

cahaya matahari langsung dan debu. 

 

Gambar 2.2 Sudut Pencahayaan Alami Pada Ruang Pamer 

Sumber : Ernest and Neufert, 2006 

 

2.4.2 Ruang Peragaan 

Peraga atau alat peraga adalah alat-alat yang dapat dilihat dan 

didengar untuk membuat cara berkomunikasi menjadi efektif, sehingga 

dapat mendorong terjadinya proses belajar pada seseorang. 

Secara ringkas, proses pembelajaran memerlukan media yang 

penggunaannya diintegrasikan dengan tujuan dan isi atau materi 

pelajaran yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan pencapaian suatu 

tujuan pengajaran yang telah ditetapkan. Fungsi media pendidikan atau 

alat peraga pendidikan dimaksudkan agar komunikasi antara pemandu 

dan peserta/pengunjung dalam hal penyampaian pesan, pengunjung 

lebih memahami dan mengerti tentang konsep abstrak matematika yang 

diinformasikan kepadanya. 

Berikut beberapa manfaat ruang peragaan dan penggunaan alat 

bantu/peraga, yaitu antara lain sebagai berikut: 

- Menimbulkan minat sasaran pembelajaran 

- Mencapai sasaran yang lebih banyak 
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- Membantu dalam mengatasi berbagai hambatan dalam proses 

pemberian informasi 

- Merangsang masyarakat atau sasaran pendidikan untuk 

mengimplementasikan atau melaksanakan pesan-pesan kesehatan 

atau pesan informasi yang disampaikan 

- Membantu peserta/ pengunjung untuk belajar dengan cepat dan 

belajar lebih banyak materi/bahan yang disampaikan 

- Merangsang peserta/ pengunjung untuk dapat meneruskan pesan-

pesan yang disampaikan pemateri kepada orang lain 

- Mempermudah penyampaian bahan/materi pendidikan/informasi 

oleh para pemandu atau pelaku pendidikan 

- Mempermudah penerimaan informasi oleh peserta/ pengunjung. 

Seperti diuraikan di atas, bahwa pengetahuan yang ada pada 

seseorang diterima melalui panca indera. Berdasarkan penelitian 

para ahli, bahwa indera yang paling banyak menyalurkan 

pengetahuan ke dalam otak adalah mata. Kurang lebih 75 % sampai 

87 % dari pengetahuan manusia diperoleh/disalurkan melalui mata. 

Sedangkan 13 % sampai 25 % lainnya diperoleh atau tersalur melalui 

indera yang lain. Dari sini dapat disimpulkan bahwa alat-alat 

peraga/media/alat bantu visual akan lebih mempermudah cara 

penyampaian dan penerimaan informasi atau bahan atau materi 

pendidikan 

- Dapat mendorong keinginan orang untuk mengetahui, kemudian 

lebih mendalami, dan akhirnya mendapatkan pengertian yang lebih 

baik. Orang yang melihat sesuatu yang memang diperlukan tentu 

akan menarik perhatiannya. Dan apa yang dilihat dengan penuh 

perhatian akan memberikan pengertian baru baginya, yang 

merupakan pendorong untuk melakukan atau memakai sesuatu yang 

baru tersebut 

- Membantu menegakkan pengertian/ informasi yang diperoleh. 

Peserta/ pengunjung di dalam memperoleh atau menerima sesuatu 

yang baru, manusia mempunyai kecenderungan untuk melupakan 
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atau lupa. Oleh sebab itu, untuk mengatasi hal tersebut, AVA (Audio 

Visual Aid – alat bantu/peraga audio visual) akan membantu 

menegakkan pengetahuan-pengetahuan yang telah diterima 

oleh peserta/ pengunjung sehingga apa yang diterima akan lebih 

lama tersimpan di dalam ingatan 

 

2.4.3 Ruang Pelatihan 

1. Pengertian Pelatihan 

Menurut KBBI, 1989: Pelatihan atau Magang (Inggris: Training) 

adalah proses melatih; kegiatan atau pekerjaan. 

Sedangkan menurut para ahli, definisi pelatihan adalah 

sebagai berikut: 

a. Noe, Hollenbeck, Gerhart & Wright (2003) mengemukakan, 

training is a planned effort to facilitate the learning of job-related 

knowledge, skills, and behavior by employee. Hal ini berarti bahwa 

pelatihan merupakan suatu usaha yang terencana untuk 

memfasilitasi pembelajaran tentang pekerjaan yang berkaitan 

dengan pengetahuan, keahlian dan perilaku oleh para pegawai. 

b. Menurut Gomes (2003), pelatihan adalah setiap usaha untuk 

memperbaiki performansi pekerja pada suatu pekerjaan tertentu 

yang sedang menjadi tanggung jawabnya, atau satu pekerjaan 

yang ada kaitannya dengan pekerjaannya. 

2. Fungsi dan Peranan Pelatihan 

Menurut Cut Zurnali (2004), the goal of training is for employees 

to master knowledge, skills, and behaviors emphasized in training 

programs and to apply them to their day-to-day activities. Hal ini 

berarti bahwa tujuan pelatihan adalah agar para pegawai / 

masyarakat dapat menguasai pengetahuan, keahlian dan perilaku 

yang ditekankan dalam program-program pelatihan dan untuk 

diterapkan dalam aktivitas sehari-hari. Pelatihan juga mempunyai 

pengaruh yang besar bagi pengembangan suatu usaha. 
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Cut Zurnali (2004) memaparkan beberapa manfaat pelatihan 

yang dikemukakan oleh Noe, Hollenbeck, Gerhart, Wright (2003), 

yaitu: 

a. Membantu para masyarakat yang memahami kehalian untuk 

bekerja dengan teknologi baru. 

b. Membantu masyarakat untuk memahami bagaimana bekerja 

secara efektif dalam tim untuk menghasilkan jasa dan produk yang 

berkualitas. 

c. Memastikan bahwa budaya usaha yang menekankan pada 

inovasi, kreativitas dan pembelajaran. 

d. Mempersiapkan masyarakat untuk dapat menerima dan bekerja 

secara lebih efektif satu sama lainnya, terutama dengan kaum 

minoritas dan para wanita. 

3. Standar Ruang Pelatihan 

Pada pusat pelatihan terdapat ruang kelas teori, dan ruang 

kelas praktek. Pada ruang kelas praktek mengacu pada ruang 

produksi yang sudah ada, sedangkan untuk ruang teori mengacu 

pada standar perancangan ruang kelas. 

Fasilitas ruang ganti dapat didesentralisasikan dengan 

mengalokasikan ruang diluar ruang kelas. Namun dalam 

penempatannya masih bergubungan dengan ruang terkait. Jumlah 

ruang ganti berdasarkan intensitas jumlah murid dan dipisahkan 

sesuai jenis kelamin. 

 

Gambar 2.3 Skema Ruang Kelas 

Sumber : Ernest and Neufert, 2002 
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Gambar 2.4 Skema Ruang Ganti 

Sumber : Ernest and Neufert, 2002 

 

2.4.4 Laboratorium 

Menurut KBBI, Laboratorium adalah tempat atau kamar tertentu 

yang dilengkapi dengan peralatan untuk mengadakan percobaan 

(penyelidikan). 

Menurut Oxford English Dictionary, Laboratorium adalah ruang 

atau bangunan yang dilengkapi dengan peralatan untuk melakukan 

percobaan ilmiah, penelitian, praktek pembelajaran, atau pembuatan 

obat-obatan dan bahan-bahan kimia. 

Menurut PERMENPAN No. 3 Tahun 2010, Laboratorium adalah 

unit penunjang akademik pada lembaga pendidikan, berupa ruangan 

tertutup atau terbuka, bersifat permanen atau bergerak, dikeloal secara 

sistematis untuk kegiatan pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam 

skala terbatas, dengan menggunakan peralatan dan bahan berdasarkan 

metode keilmuan tertentu, dalam rangka pelaksanaan pendidikan, 

penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat. 

Laboratorium (disingkat lab) adalah tempat 

riset ilmiah, eksperimen, pengukuran ataupun pelatihan ilmiah 

dilakukan. Laboratorium biasanya dibuat untuk memungkinkan 

dilakukannya kegiatan-kegiatan tersebut secara terkendali. 

Laboratorium ilmiah biasanya dibedakan menurut disiplin ilmunya, 

misalnya laboratorium fisika, laboratorium kimia, laboratorium biokimia, 

laboratorium komputer, dan laboratorium bahasa. 

Tipe Laboratorium berdasarkan PERMENPAN No. 3 tahun 2010, 

terbagi dalam 4 kategori: 

https://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu
https://id.wikipedia.org/wiki/Eksperimen
https://id.wikipedia.org/wiki/Pengukuran
https://id.wikipedia.org/wiki/Fisika
https://id.wikipedia.org/wiki/Kimia
https://id.wikipedia.org/wiki/Biokimia
https://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu_komputer
https://id.wikipedia.org/wiki/Linguistik
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1. Laboratorium Tipe I adalah laboratorium ilmu dasar yang terdapat 

di sekolah pada jenjang pendidikan menengah, atau unit 

pelaksana teknis yang menyelenggarakan pendidikan dan/atau 

pelatihan dengan fasilitas penunjang peralatan kategori I dan II, 

dan bahan yang dikelola adalah bahan kategori umum untuk 

melayani kegiatan pendidikan siswa. 

2. Laboratorium Tipe II  adalah laboratorium ilmu dasar yang 

terdapat di perguruan tinggi tingkat persiapan (semester I, II), atau 

unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan pendidikan 

dan/atau pelatihan dengan fasilitas penunjang peralatan kategori 

I dan II, dan bahan yang dikelola adalah bahan kategori umum 

untuk melayani kegiatan pendidikan mahasiswa. 

3. Laboratorium Tipe III  adalah laboratorium bidang keilmuan 

terdapat di jurusan atau program studi, atau unit pelaksana teknis 

yang menyelenggarakan pendidikan dan/atau pelatihan dengan 

fasilitas penunjang peralatan kategori I, II, dan III, dan bahan yang 

dikelola adalah bahan kategori umum dan khusus untuk melayani 

kegiatan pendidikan, dan penelitian mahasiswa dan dosen. 

4. Laboratorium Tipe IV adalah laboratorium terpadu yang terdapat 

di pusat studi fakultas atau universitas, atau unit pelaksana teknis 

yang menyelenggarakan pendidikan dan/atau pelatihan dengan 

fasilitas penunjang peralatan kategori I, II, dan III, dan bahan yang 

dikelola adalah bahan kategori umum dan khusus untuk melayani 

kegiatan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, 

mahasiswa dan dosen. 

 

2.4.5 Auditorium 

Auditorium adalah bagian dari teater, sekolah, atau bangunan 

umum (publik), disediakan untuk warga (hadirin) yang ingin 

menyaksikan atau sekedar mendengarkan. Auditorium dibuat dengan 

standar-standar ruang dan posisi pandangan dan penataan suara yang 

tepat agar pengunjung merasa nyaman berada di dalam auditorium 
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tersebut. Tempat duduk pengunjung pun juga harus nyaman, aman, dan 

baik penataannya. (Akbar, 2013) 

Standar - standar dalam auditorium 

1. Batas visual dan arah pandang 

Ada keterbatasan visual yang menentukan maksimum jarak 

dari area panggung yang mana jika jarak maksimun tersebut 

dilampaui maka penonton tidak bisa mengapresiasi pertunjukan seni 

dengan seharusnya dan untuk para pemain agar bisa menghibur 

penonton. Jarak dari panggung ke kursi terjauh bervariasi tergantung 

jenis pertunjukan dan skalanya. 

a. Pandangan Vertikal 

 

 
Gambar 2.5 Layout Tempat Duduk (Kanan) Secara Vertikal 

Sumber : Appleton, 2008 

 

 
Gambar 2.6 Layout Tempat Duduk Secara Vertikal 

Sumber : Appleton, 2008 

 

Ada beberapa ketentuan dalam perancangan mengenai 

pandangan vertikal (Appleton, 2008 dalam Michelle, 2012), yaitu: 
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- Pandangan harus dapat melihat titik P yang diambil 60 – 90 cm 

dari ujung panggung. 

- Kemiringan trap tempat duduk tidak boleh lebih dari 35o  

- Jarak vertikal antara mata para penonton minimal 76 – 115 cm. 

- Rata – rata ketinggian mata penonton dari tempat dudk adalah 

112 cm. 

- Jarak antar mata penonton dengan kepala penonton yang 

berada di depan harus lebih dari 1,25 cm. 

b. Pandangan Horizontal 

Ada beberapa ketentuan dalam perancangan mengenai 

pandangan horizontal, yaitu: 

- Tempat duduk penonton harus diatur agar berselisih, tidak 

semua sama deretnya, dengan tujuan agar penonton yang 

dibelakang mempunyai pandangan yang lebih leluasa. 

- Tanpa menggerakkan kepala, sudut untuk melihat keseluruhan 

area pertunjukan sebesar 40o. 

 

 
 

Gambar 2.7 Sudut Melihat Panggung tanpa Menggerakkan Kepala 

Sumber : Appleton, 2008 

 

- Penonton yang menggerakkan kepala untuk melihat sesuatu ke 

arah panggung lebih 30o dari garis tengah tempat duduk akan 

mengalami ketidaknyamanan. 
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Gambar 2.8 Batas Sudut Gerakan Kepala 

Sumber : Appleton, 2008 

 

2. Layout tempat duduk  

 

   

   
 

Gambar 2.9 Layout Tempat Duduk Pada Auditorium 

Sumber : Ham, 1987 

 

a. Jarak antar bagian belakang tempat duduk penonton minimum 

sebesar 76 cm. 

b. Jarak antar bagian belakang tempat duduk penonton tanpa 

penyangga minimum sebesar 60 cm. 

c. Lebar tiap tempat duduk mempunyai lengan minimum sebesar 50 

cm. 

d. Lebar setiap tempat duduk tanpa lengan minimum sebesar 45 cm. 
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e. Dimensi vertikal tanpa penghalang antar baris tempat duduk 

penonton sebesar 30 cm. 

f. Jarak maksimum tempat duduk dari jalan gang adalah sebesar 

jarak 6 tempat duduk penonton yang berjajar. 

g. Lebar minimum jalan gang sebesar 110 cm. 

 

3. Akustik 

Berikut ini adalah persyaratan kondisi mendengar yang baik 

dalam suatu aditorium: 

a. Harus ada kekerasan (loudness) yang cukup dalam tiap bagian 

auditorium. 

b. Energi bunyi harus didistribusi (terdifusi) secara merata dalam 

ruang. 

c. Karakteristik dengung optimum harus diselesaikan dalam 

auditorium. 

d. Ruang harus bebas cacat akustik seperti gema, pemantulan 

berkepanjangan, gaung, pemusatan bunyi, distorsi, bayangan 

bunyi, dan resonansi ruang. 

e. Bising dan getaran yang akan mengganggu pendengaran harus 

dikurangi dengan cukup banyak dalam tiap ruang. 

 

2.4.6 Perpustakaan 

1. Pengertian perpustakaan 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 

Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, Perpustakaan adalah institusi 

pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam 

secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi 

kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan 

rekreasi para pemustaka. 

2. Persyaratan ruang perpustakaan 

a. Pintu masuk perpustakaan 

Bangunan perpustakaan harus mudah dikenalai dan 

memberi kesan ramah. Ruang lobi harus cukup luas untuk 
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menyerap/menghalangi masuknya kebisingan dari luar bangunan 

dan memberi warna/suasana yang dapat menstimulasi 

pandangan. Ruang masuk langsung menuju ruang 

pengawasan/ruang pemandu, sepanjang lorong menuju ruang 

control/pemandu berjajar papan peraga. 

b. Ruang pengawas 

Ruang pengawas terletak didekat atau tampak dari pintu 

masuk, ukuran ruang cukup luas untuk menampung antrian 

pengunjung pada jam-jam sibuk, tetapi pengawas harus tetap 

dapat mengawasi seluruh ruangan. 

c. Ruang pemandu 

Ruang pemandu adalah tempat menyimpan indeks/buku-

buku yang sudah dijilid/buku yang sudah diberi barcode. Terletak 

di dekat ruang pengawas atau ruang penerangan, sebelum masuk 

ke ruang perpustakaan, letaknya juga dekat dengan ruang 

katalog. Bila perpustakaan menggunakan kartu indeks, untuk 

sekitas 36.000 jilid buku dibutuhkan ruang seluas 12 m2. 

d. Meja penerangan 

Meja penerangan terletak didekat katalog pemandu dan 

katalog daftar pustaka, dapat juga membantu pengawas 

mengawasi kegiatan dalam perpustakaan. 

e. Satuan rak penyimpanan buku 

Bahan material yang peling sering digunakan adalah dari 

bahan metal, rak tunggal yang dapat diatur ukurannya, rak 

berbanjar tunggal (menempel pada dinding) atau berbanjar ganda 

(letaknya ditengah ruang). Tinggi satuan rak adalah 2 m (pada 

bagian buku pinjaman) dan 1,5 m pada bagian anak-anak, tempat 

penumpukan buku tingginya 2,3 m. Lebar rak 20-30 cm untuk 

buku anak-anak, 20 cm untuk buku fiksi, buku bacaan, sejarah 

politik, ekonomi dan hokum, 30 cm untuk buku ilmu pengetahuan, 

teknik dan kesehatan. Panjang satuan rak umumnya 90 cm. lebar 

gang utama pada perpustakaan/bagian terbuka 1.8 m sedang 

gang cabang 1,2 m. 
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Gambar 2.10 Dimensi dan Satuan Rak Buku 

Sumber : Ernest and Neufert, 2002 

 

f. Lemari/rak buku 

Ukuran terpanjang lemari buku adalah 6 satuan rak (5,4 m). 

maksimum 8 satuan rak (7,2 m), tetapi bila hanya dapat dicapai 

dari 1 arah cukup 4 satuan rak (3,6 m). 

Rak – rak tengah pada daerah “terbuka” panjangnya sekitar 

1,280 – 1.520 mm (dapat menampung sekitar 164 jilid/m2); pada 

perpustakaan “tertutup”, rak tengah berukuran 1.060 – 1.280 mm 

(daya tamping 200 – 215 jilid/m2). Penentuan ukuran yang akan 

dipakai tergantung pada lebar gang.  

Dari ukuran rak tengah (5.400 mm, 6.000 mm, 6.850 mm, 

7.310 mm, 7.620 mm, 7.750 mm, 8.350mm), kIta dapat 

menentukan pilihan bagi ukuran struktur kotak tengah yang paling 

ekonomis. Pembagian angka diatas mempengaruhi pengaturan 

jendela, lampu atas (langit-langit), peralatan-peralatan yang 

terpancang tetap, lobang angin dan pengaturan pencahayaan. 

Ukuran kolom terbesar 450 x 450 mm tanpa lapisan permukaan 

dan tolerans, tinggi bersih langit-langit sekitar 2.400 mm. 

g. Ruang baca/belajar 

Luas dan meja untuk belajar sambil duduk 900 x 600 

mm/pembaca menghadap ke tirai/sekat rendah, kadang 

dilengkapi lampu baca yang terpancang pada meja. Untuk pelajar 

luas tempat belajar 2,32 m2 (termasuk ruang sirkulasi), 
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berpenyekat diketiga sisinya (bilik terbuka); untuk peneliti luasnya 

3 m2 dan berpenyekat di keempat sisinya (bilik tertutup, tujuannya 

adalah untuk keleluasaan pribadi dalam menekuni pekerjaannya 

tetapi penyekat cukup rendah untuk dapat mengetahui apakah 

bilik terisi atau kosong atau disalahgunakan untuk kepentingan 

lain. 

 

 

Gambar 2.11 Layout Ruang Baca 

Sumber : Ernest and Neufert, 2002 

 

h. Ruang – ruang dalam perpustakaan 

Ruang untuk membongkar kemasan dan mengirim buku, 

ruang pencatatan buku masuk, penyusunan dalam katalog, 

menjilid buku dan memperbaiki buku rusak, photocopy dan 

mengetik; Ruang kantor, Ruang istirahat bagi pegawai 

perpustakaan, loker dan peturasan. 

 

2.4.7 Foodcourt 

Foodcourt adalah sebuah tempat makan yang terdiri dari gerai-gerai 

(counters) makanan yang menawarkan aneka menu yang variatif.  

Adapun standar ruang yang ada dalam tempat makan adalah 

sebagai berikut:. 

1. Standar dimensi kursi dan meja yang digunakan di restoran. 



 

 

 

Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur 

 

Museum Sains di Kota Semarang dengan Pendekatan Hi-Tech 42 

 

 

 

Gambar 2.12 Standar Dimensi Kursi dan Meja Restoran 

Sumber : Time Saver Standards, 1999 

 

2. Standar dimensi aktivitas orang yang sedang makan di kursi dan 

meja. 

 

Gambar 2.13 Standar Dimensi Aktivitas Pengunjung Restoran 

Sumber : Time Saver Standards, 1999 
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3. Standar sirkulasi yang ada di dalam restoran 

 

Gambar 2.14 Standar Sirkulasi di Dalam Restoran 

Sumber : Time Saver Standards, 1999 

 

 

Gambar 2.15 Standar Sirkulasi di Area Pelayanan 

Sumber : Time Saver Standards, 1999 

 

2.4.8 Musholla 

Musholla merupakan tempat atau rumah kecil menyerupai masjid 

yang digunakan sebagai tempat untuk mengerjakan ibadah sholat bagi 

umat Islam. Mushola juga sering disebut dengan surau atau langgar. 

Fungsinya menyerupai masjid, namun ada beberapa hal yang 

membedakannya dengan masjid, yaitu: 

- Tidak dipergunakan untuk salat Jumat. 

- Tidak dapat digunakan untuk iktikaf. 
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- Kadangkala muholla adalah milik probadi seseorang 

- Umumnya berukuran lebih kecil darpiada masjid 

Adapun dasar standar ruang yang ada adalam musholla adalah 

sebgai berikut: 

 

Gambar 2.16 Standar Dimensi Orang Melakukan Gerakan Sholat 

Sumber : Ernest and Neufert, 2006 

 

2.4.9 Parkir 

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang 

bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Adapun 

standar tempat parkir adalah sebagai berikkut: 

 

 

Gambar 2.17 Standar Dimensi Sepeda dan Motor 

Sumber : Ernest and Neufert, 2006 

 

Gambar 2.18 Standar Dimensi Mobil 

Sumber : Ernest and Neufert, 2006 
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Gambar 2.19 Standar Dimensi Bus 

Sumber : Ernest and Neufert, 2006 

 

 

Gambar 2.20 Standar Dimensi Perputaran Kendaraan 

Sumber : Ernest and Neufert, 2006 

 

 

Gambar 2.21 Standar Ruang Parkir 

Sumber : Ernest and Neufert, 2006 

 

2.4 Tinjauan Arsitektur Hi-Tech 

2.3.1 Klasifikasi Arsitektur Hi-Tech 

Pemahaman arsitektur high tech sampai saat ini belum ada yang 

benar – benar pasti karna banyak muncul pendapat dari banyak 

kalangan yang mendefinisikannya dari sudut pandang yang berbeda, 

bahkan masih ada kerancuan tentang pengelompokan style high tech 

sendiri. Ada yang berkata arsitektur yang menerapkan teknologi tinggi, 
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atau memberikan kesan bangunan yang berteknologi tinggi. Tapi ada 

juga yang mengartikan bahwa bangunan high tech merupakan 

bangunan yang memadukan arsitektur dengan material industri. 

Hi-tech merupakan buah pemikiran modern abad ke-20 yang 

mempopulerkan pengunaan material industri. Kron dan Slesin (1984) 

menunjukkan bagaimana memadukan produk industri seperti sistem rak 

gudang dan penutup lantai pabrik untuk sebuah rumah. Dalam arsitektur 

sangat banyak digunakan istilah hi-tech untuk menginterpretasikan 

sebuah sistem teknologi yang digunakan pada suatu bangunan dan 

semakin populer digunakan pada awal 1970 untuk menggambarkan 

keberhasilan teknologi canggih yang dicapai pada saat itu seperti yang 

terlihat pada arsitektur Pusat Georges Pompidou, Paris (1972) karya 

Renzo Piano dan Richard Rogers yang memperlihatkan penggunaan 

material-material kaca dan logam dengan mengekspose secara 

transparan bentuk-bentuk jaringan dalam bangunan serta berbagai 

fungsi-fungsi layanan seperti eskalator, walkways dan ornament-

ornamen diluar gedung. 

 

Gambar 2.1 Centre Pompindoe oleh Richard Rogers 

Sumber : www.richardrogers.co.uk/, Diakses 2017 

 

Pada akhir abad ke-20 arsitektur hi-tech juga dikenal sebagai 

Modernisme Akhir atau Ekspresionisme Struktural, adalah sebuah gaya 

arsitektur yang muncul pada 1970-an, Arsitektur hi-tech 

menggabungkan elemen-elemen dari industri bertekologi tinggi dan 

sistem teknologi ke dalam desain bangunan. Arsitektur hi-tech muncul 

sebagai modernisme yang mengalami perubahan dari ide-ide 

http://www.richardrogers.co.uk/centrepompidoe
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sebelumnya yang dibantu oleh kemajuan teknologi bahkan lebih dalam 

mencapai teknologi. Arsitektur hi-tech ini berfungsi sebagai jembatan 

antara modernisme dan post-modernisme. Pada 1980-an, Arsitektur hi-

tech menjadi lebih sulit untuk membedakan dari arsitektur post-modern. 

Banyak tema dan ide-ide yang diserap kedalam bahasa pasca-modern 

dalam aliran arsitektur 

Arsitektur hi-tech Menurut Davies (1988) pengertian hi-tech dalam 

arsitektur berbeda dengan hig-tech dalam industri. Bila dalam industri 

hi-tech diartikan sebagai teknologi canggih seperti elektronik, robot, 

komputer, biji silikon, mobil sport dan sejenisnya. Sedangkan dalam 

arsitektur hi-tech diartikan sebagai suatu aliran arsitektur yang bermuara 

pada ide gerakan arsitektur modern yang membesar-besarkan kesan 

struktur dan teknologi suatu bangunan. Karakteristik yang menjadi 

referensi arsitektur hi-tech adalah bangunan yang terbuat dari material 

sintetis seperti logam, kaca dan plastik. 

Elemen servis dan struktur (Jencks 1990) pada bangunan hi-tech 

hampir selalu diperlihatkan di eksterironya sebagai ornamen dan ukiran. 

Bangunan hi-tech juga diperlihatkan dengan menggunakan kaca buram 

maupun transparan, pemipaan yang saling tumpang tindih, tangga, 

eskalator dan lift juga warna – warna cerah yang bertujuan 

membedakan fungsi masing – masing elemen struktur dan servis. 

 

Gambar 2.2 Elemen Servis Pompindoe Center 

Sumber : Wikipedia.org, Diakses 2017 

 

Arsitektur hi-tech merupakan suatu “ kejujuran “ yang menyatakan 

dengan jelas fungsi elemen bangunannya misalnya tangga, lift, 

pemipaan, dan lain sebagainya. Perkembangan lebih lanjut, arsitektur 
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berteknologi tinggi bukan saja tercermin dari struktur bagunan tetapi 

juga pada sistem utilitas bangunan sehingga muncul istilah smart 

building dengan karakter hi-tech architecture. 

 

Gambar 2.3 Esklator Pompindoe Center 

Sumber : Wikipedia.org, Diakses 2017 

 

Sebagai pelopor arsitektur hi–tech, Norman Foster mampu 

menampilkan bangunan – bangunan yang memiliki ciri tersendiri, seperti 

yang dicirikannya mengenai arsitektur hi–tech, antara lain yang menjadi 

ciri khasnya Norman Foster yaitu selalu mengekspos struktur dan 

konstruksi bangunannya. Menampilkan bagian dalam bangunan yang 

mempunyai nilai sama pada bagian luar bangunan. Bagian interior di 

ekspos, sehingga dapat dilihat dari luar. 

 

Gambar 2.4 Reichtag Dome Karya Norman Foster 

Sumber : OpenBuilding.com, Diakses 2017 

 

Mengeluarkan bagian dalam bangunan yang memang 

seharusnya berada di dalam sebagai ornament atau sculpture. Dengan 

demikian dapat menunjukan kepada orang awam bagaimana suatu 
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proses penyelesaian konstruksi secara logis, memahami terapan-

terapan konstruksi, gaya-gaya bekerja, dan bahan bangunan yang 

digunakan. Selain itu hampir semua desain–desainnya dilapisi oleh 

unsur–unsur transparan pada dinding luarnya, pelapisan struktur 

dengan warna abu–abu, pelapisan pipa–pipa saluran, tangga, eskaltor, 

elevator, dengan warna perak dan metalik akan menghasilkan citra 

arsitektur hi-tech semakin kuat. 

 

Gambar 2.5 Pemakaian Unsur-Unsur Hi-Tech 

Sumber : www.telegrap.uk, Diakses 2017 

 

. Didalam arsitektur hi-tech Banyak sekali unsur–unsur yang 

digunakan dalam perancangannya. Unsur–unsur yang sering digunakan 

diantaranya unsur warna, baja / besi, plastik, serta unsur kaca. Unsur–

unsur tersebut dalam bangunan hi–tech biasanya digunakan baik pada 

interior ruangan, fasilitas bangunan seperti lift, eskalator dan teknologi 

lainnya yang dipakai pada bangunan tersebut, maupun pada eksterior 

(facade) bangunan. 

Tokoh utama gaya ini adalah, Sir Norman Foster, Sir Richard 

Rogers, Sir Michael Hopkins, Renzo Piano dan Santiago Calatrava. 

Pada mulanya bangunan hi-tech disebut oleh sejarawan Reyner 

Banham sebagai gudang dilayani karena eksposur tambahan layanan 

mereka mekanik di samping struktur. Sebagian besar contoh-contoh 

awal memakai baja struktural yang digunakan sebagai bahan pilihan 

mereka. 

Jadi jika disimpulkan aristektur hi-tech memiliki ciri ekspresi yang 

jujur dengan menampilkan/memperlihatkan bagian bangunan yang 
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umumnya ditutup-tutupi. Ornamen yang merupakan bagian yang 

penting dari suatu konstruksi dalam bangunan. Penggunaan bahan-

bahan bangunan yang mencerminkan kemajuan teknologi. Ekspresi 

kekuatan struktur yang menggunakan struktur dari rangka baja dan 

kabel, serta penggunaan material dari kaca dan bahan metal. 

 

2.3.2 Karakteristik Arsitektur Hi-Tech 

Dalam tulisannya Jencks (1992) juga menuliskan 6 karakteristik 

hi-tech building, yang intinya sebagai berikut: 

1. Inside out. 

Bagian Interior yang diperlihatkan keluar dengan penggunaan 

material penutup yang transparan, seperti kaca. Fungsi-fungsi yang 

umumnya tertutup/ditutupi namun ditonjolkan keluar, seperti fungsi 

servis dan utilitas. 

 

Gambar 2.6 Inside Out Bangunan Arsitektur Hi-Tech 

Sumber : http://www.solarworlds.co.uk, Diakses 2017 

 

2. Celebration of process. 

Penekanan terhadap pemahaman mengenai konstruksinya 

sehingga muncul suatu pemahaman dari seorang awam ataupun 

seorang ilmuwan. Sebagai catatan yang ditulis oleh Charles Jencks 

mengenai Norman Foster, yaitu ciri khas dari pekerjaan Norman 

Foster yang terkesan dapat mengungkapkan sesuatu yang lebih 

daripada arsitek manapun dalam cara penyelesaian dengan ide-ide 

cemerlangnya yang mengembangkan suatu rancangan sesuai 

dengan zamannya sehingga kegunaan dan tampak dari bangunan 

tersebut merupakan suatu mekanisme yang sempurna. 

http://www.solarworlds.co.uk/riechtag%20dome/%20diakses%20maret%202015
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3. Transparan, pelapisan dan pergerakan 

Ketiga kualitas keindahan ini hampir selalu ditonjolkan secara 

jelas, kegunaan yang lebih luas dari kaca yang transparan dan 

tembus cahaya, pelapisan dari pipa-pipa saluran, tangga dan 

struktur, serta penekanan pada escalator dan lift sebagai suatu unsur 

yang bergerak merupakan karateristik dari bangunan hi-tech. 

 

Gambar 2.7 Contoh Pengaplikasian Tiga Unsur Arsitektur Hi-Tech 

Sumber : Rh89.deviantart.com, Diakses 2017 

 

4. Pewarnaan yang cerah dan merata. 

Hal ini ditujukan untuk memberikan perbedaan yang jelas 

mengenai jenis struktur dan utilitas, juga untuk mempermudah para 

teknisi dalam membedakannya dan memahami penggunaannya 

secara efektif. Pada karya Richard Rogers yaitu bangunan Pampidou 

Center dan Inmos Factory menggunakan warna-warna yang cerah. 

 

Gambar 2.8 Pemakaian Warna yang Berbeda 

Sumber : another29.exblog.jp, Diakses 2017 

 

5. A light weight filigree of tensile members. 

Baja-baja tipis penopang merupakan kolom Doric dari 

bangunan hi-tech, sekelompok kabel-kabel baja penopang dapat 
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membuat mereka lebih ekspresif dalam pemikiran mengenai 

penyaluran gaya-gaya pada struktur. 

 

6. Optimistic confidence in a scientific cultural 

Bangunan hi-tech dapat mewakili kebudayaan/peradaban 

masa depan yang serba scientific, sehingga pada saat itu tetap bisa 

dipakai dan tidak ketinggalan zaman. Hasilnya lebih mendalam pada 

suatu metode kerja, perlakuan pada material, warna-warna dan 

pendapatan, dibandingkan dengan prinsip-prinsip komposisi. 

 

2.5 Studi Kasus 

2.5.1 Taman Pintar Yogyakarta 

1. Sejarah Taman Pintar Yogyakarta 

Sejak terjadinya ledakan perkembangan sains sekitar tahun 90-

an, terutama Teknologi Informasi, pada gilirannya telah 

menghantarkan peradaban manusia menuju era tanpa batas. 

Perkembangan sains ini adalah sesuatu yang patut disyukuri dan 

tentunya menjanjikan kemudahan-kemudahan bagi perbaikan 

kualitas hidup manusia. Menghadapi realitas perkembangan dunia 

semacam itu, dan wujud kepedulian terhadap pendidikan, maka 

Pemerintah Kota Yogyakarta menggagas sebuah ide untuk 

Pembangunan “Taman Pintar”. 

Disebut Taman Pintar karena di kawasan ini nantinya para 

siswa, mulai prasekolah sampai sekolah menengah, bisa dengan 

leluasa memperdalam pemahaman soal materi – materi pelajaran 

yang telah diterima di sekolah dan sekaligus berekreasi. 

Dengan target pembangunan Taman Pintar adalah 

memperkenalkan science kepada siswa mulai dari dini, harapan lebih 

luas kreativitas anak didik terus diasah, sehingga bangsa Indonesia 

tidak hanya menjadi sasaran eksploitasi pasar teknologi belaka, 

tetapi juga berusaha untuk dapat menciptakan teknologi sendiri. 

Maka pemerintah Kota bertekad untuk mewujudkan gagasan ini 

walaupun dari sisi pendanaan cukup membebani. Untuk itu pola 
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pembangunannya akan dilakukan secara multi tahun dengan tetap 

mengupayakan usulan pendanaan dari pemerintah pusat, provinsi 

dan dunia usaha (swasta). 

2. Wahana Taman Pintar Yogyakarta 

Taman Pintar memiliki berbagai wahana dengan zona masing–

masing, diantaranya terdapat wahana gedung oval, gedung kotak, 

planetarium, perpustakaan, kampung kerajinan, dan zona lalu lintas.  

Wahana tersebut beberapa ada yang dikenakan tarif tertentu 

berdasarkan umur pengunjung. 

a. Wahana di Gedung Oval 

Gedung oval merupakan gedung pertama alur pengunjung 

dimana terdapat pintu masuk utama yang dilengkapi scan barcode 

untuk pengunjung yang memiliki tiket. 

Zona – zona yang terdapat pada gedung oval antara lain : 

- Aquarium air tawar 

- Zona kehidupan prasejarah 

- Dome area 

- Zona cuaca iklim dan gempa 

- Zona tata surya 

- Generator Van de Graaf 

- Generator pedal 

- Zona nuklir 

 

Gambar 2.9 Gedung Oval 

Sumber : Data Pribadi, 2017 
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b. Wahana di Gedung Kotak 

Gedung kotak dapat diakses setelah melewati gedung oval atau 

merupakan sambungan dari gedung oval. Pada gedung ini 

pengunjung tidak perlu membeli tiket lagi. Zona yang terdapat di 

dalam gedung kotak ini lebih bervariasi dibandingkan dengan 

gedung oval. Zona – zona tersebut antara lain : 

- Zona air untuk kebaikan hidup 

- Lorong ilusi 

- Zona teknologi otomotif roda dua 

- Perpustakaan 

- Zona galeri pusaka 

- Zona Indonesiaku 

- Zona sahabat pemberani 

- Zona olahraga 

- Zona Tepi TV 

- Zona Sains 

- Zona melek gizi 

- Hand on Science 

- Zona sumber daya air 

- Zona nuklir 

- Zona dino adventur dan teater 4D 

- Zona SNI 

- Zona microsoft 

- Zona memorabilia 

 
Gambar 2.10 Gedung Kotak 

Sumber : Data Pribadi, 2017 
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c. Planetarium  
 Planetarium Taman Pintar, memiliki keistimewaan yaitu 

penggunaan proyektor digital untuk memperagakan benda-benda 

langit, dalm setiap pertunjukan menampilkan simulasi suasana 

langit kota Yogyakarta pada malam hari beserta berbagai macam 

bEnda angkasa dan susunan bintang yang tampak pada saat itu. 

 
Gambar 2.11 Planetarium 

Sumber : Data Pribadi, 2017 

 

Pertunjukan dilanjutkan dengan pemutaran film tentang 

perjalanan manusia di Bulan. Semua diproyeksikan pada media 

kubah berbentuk setengah lingkaran, dilengkapi dengan kursi 

penonton bersandaran yang bisa direbahkan, sehingga seluruh 

pertunjukan bisa dinikmati dengan nyaman. 

d. Gedung PAUD 

Terdapat 2 gedung PAUD Taman Pintar, PAUD Barat dan 

PAUD Timur yang menawarkan alat peraga Pendidikan interaktif 

yang dikhususkan untuk anak-anak usia 2 hingga 7 tahun. Pada 

zona ini anak-anak akan dikenalkan pada pengetahuan sains dan 

teknologi tanpa meninggalkan konsep bermain. Dipandu oleh 

pemandu yang memahami konsep perkembangan anak usia dini 

dan komunikatif serta peduli pada anak. 

Zona PAUD Taman Pintar bisa menjadikan alternatif 

pembelajaran Sains dan Teknologi yang menarik bagi anak. 

- Paud Barat : 

- Sains dan teknologi 

- Religi dan budaya 
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- Ruang profesi 

- Perpustakaan 

- Paud Timur : 

- Ruang flora & fauna 

- Komputer kids & puzzle 

- Ruang pertunjukan 

- Ruang petualangan 

 
Gambar 2.12 Paud Barat dan Paud Timur 

Sumber : Data Pribadi, 2017 

 

Di area luar gedung Taman Pintar tersebut juga terdapat 

wahana lain dan juga fasilitas penunjang yang dapat dinikmati oleh 

pengunjung, diantaranya: 

- Kampung kerajinan 

- Gedung perpustakaan 

- Zona lalu lintas 

- Zona tapak presiden 

- Gong besar 

- Tepi shop 

- Foodcourt 

- Kantin 

- Taman air menari 

- Masjid 

- Toilet umum 
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Gambar 2.13 Denah Gedung Oval dan Gedung Kotak 

Sumber : Data Pribadi, 2017 

 

2.5.2 City of Arts and Sciences 

The City of Arts and Sciences, dikembangkan oleh Santiago 

Calatrava, merupakan pusat rekreasi perkotaan skala besar untuk 

budaya dan ilmu pengetahuan. Kawasan ini terletak di dasar sungai tua 

dari Turia, tengah-tengah antara kota tua Valencia dan distrik pesisir 

Nazaret, Kota Seni dan Ilmu Pengetahuan meliputi area seluas 350.000 

meter persegi. 

 

Gambar 2.14 City of Arts and Sciences 

Sumber : Santiago Calatrava Archive, Diakses 2017 

The City of Arts and Sciences terdiri dari beberapa bangunan 

dengan fungsi masing-masing. 

- L'Hemisfèric 
L'Hemisferic (1998) merupakan sebuah Cinema IMAX, 

planetarium dan Laserium. Bangunan ini berbentuk menyerupai mata 

raksasa dengan luas 13.000 m². L’Hemesferic juga dikenal sebagai 

“mata pengetahuan,” sebagai pusat dari The City of Arts and 
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Sciences. Desainnya menyerupai kelopak mata yang mengelilingi 

kolam. Dasar kolam adalah kaca sehingga menciptakan ilusi mata. 

 

Gambar 2.15 L'Hemisfèric 

Sumber : Santiago Calatrava Archive, Diakses 2017 

 

Gambar 2.16 Denah dan Potongan L'Hemisfèric 

Sumber : Santiago Calatrava Archive, Diakses 2017 

- El Museu de les Ciències Príncipe Felipe 

El Museu de les Ciències Príncipe Felipe (2000) merupakan 

sebuah museum sains yang berbentuk menyerupai kerangka ikan 

paus dengan luas 40.000 m² di tiga lantai. Bangunan ini terdiri dari 

tiga lantai, lantai pertama terdapat pemandangan Taman Turia yang 

mengelilinginya, lantai kedua merupakan area pameran penelitian 

dan lantai ketiga terdapat sekuensing DNA manusia, Zero Gravity, 

Space Academy, dan pameran Superhero Marvel.  

 

Gambar 2.17 El Museu de les Ciències Príncipe Felipe 

Sumber : Santiago Calatrava Archive, Diakses 2017 

https://en.wikipedia.org/wiki/El_Museu_de_les_Ci%C3%A8ncies_Pr%C3%ADncipe_Felipe
http://www.arcspace.com/CropUp/-/media/247539/city_of_arts_and_sciences_11.jpg
http://www.arcspace.com/CropUp/-/media/247550/city_of_arts_and_sciences_12.jpg
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- L'Umbracle, built over a car park 

L'Umbracle (2001) merupakan bangunan dengan struktur 

terbuka yang menyelubungi taman dengan spesies tanaman asli dari 

Valencia. Terdapat pula galeri seni luar ruangan dengan patung-

patung seniman kontemporer yang dirancang sebagai pintu masuk 

The City of Arts and Sciences. Tanaman yang dipilih dengan warna 

yang sesuai untuk menggambarkan karakteristik pada setiap musim.  

 

Gambar 2.18 L'Umbracle  

Sumber : Santiago Calatrava Archive, Diakses 2017 

- L'Oceanogràfic 

L'Oceanogràfic (2003) merupakan taman oseanografi terbuka 

yang dirancang oleh Félix Candela. Bangunan ini adalah akuarium 

oseanografi terbesar di Eropa dengan luas 110.000 meter persegi 

dan 42 juta liter air. Bangunan ini dibangun dengan bentuk seperti 

bunga bakung air dan terdapat lebih dari 500 spesies air. 

 

Gambar 2.19 L'Oceanogràfic 

Sumber : Santiago Calatrava Archive, Diakses 2017 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/L%27Umbracle
https://en.wikipedia.org/wiki/L%27Oceanogr%C3%A0fic
https://en.wikipedia.org/wiki/L%27Oceanogr%C3%A0fic
https://en.wikipedia.org/wiki/File:L'Umbracle_Valensiya_M%C3%BCzesi.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:L'Oceanografic,_Valencia,_Spain_2_-_Jan_07-cropped.jpg
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- El Palau de les Arts Reina Sofía 

El Palau de les Arts Reina Sofia (2005) merupakan sebuah 

opera house. Bangunan ini didirikan untuk kegiatan musik dan seni 

dengan luas 87.000 meter persegi. El Palau de Les Arts memiliki 

empat bagian yaitu ruang utama, ruang guru, auditorium, dan teater 

Martin Y. Soler.  

 

Gambar 2.20 El Palau de les Arts Reina Sofia 

Sumber : Santiago Calatrava Archive, Diakses 2017 

 

  

Gambar 2.21 Denah dan Potongan El Palau de les Arts Reina Sofia 

Sumber : Santiago Calatrava Archive, Diakses 2017 

- El Pont de l'Assut de l'Or 

El Pont de l'Assut de l'Or (2008) merupakan sebuah jembatan 

kabel putih melintasi sungai Turia yang menghubungkan El Museu 

de les Ciències Príncipe Felipe dengan L'Agora. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Palau_de_les_Arts_Reina_Sofia
https://en.wikipedia.org/wiki/Palau_de_les_Arts_Reina_Sofia
https://en.wikipedia.org/wiki/Palau_de_les_Arts_Reina_Sofia
https://en.wikipedia.org/wiki/El_Puente_de_l%27assaut_de_l%27Or
https://en.wikipedia.org/wiki/El_Museu_de_les_Ci%C3%A8ncies_Pr%C3%ADncipe_Felipe
https://en.wikipedia.org/wiki/El_Museu_de_les_Ci%C3%A8ncies_Pr%C3%ADncipe_Felipe
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Gambar 2.22 El Pont de l'Assut de l'Or 

Sumber : Santiago Calatrava Archive, Diakses 2017 

- L'Àgora 

L'Àgora (2009) merupakan plaza yang dirancang untuk 

mengadakan berbagai acara seperti konser, pertunjukan, pameran, 

konvensi, pementasan kongres, dan pertemuan olahraga 

internasional. 

  

Gambar 2.23 Tampak dan Potongan L'Àgora 

Sumber : Santiago Calatrava Archive, Diakses 2017 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/El_Puente_de_l%27assaut_de_l%27Or
https://en.wikipedia.org/wiki/L%27%C3%80gora
https://en.wikipedia.org/wiki/L%27%C3%80gora
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Val%C3%A8ncia,_Ciutat_de_les_Arts_i_les_Ci%C3%A8ncies-PM_52101.jpg
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BAB III 

TINJAUAN LOKASI 

3.1 Studi Lokasi 

3.1.1 Gambaran Umum Kota Semarang 

Kota semarang merupakan salah satu kota metropolitan yang ada 

di Indonesia selain Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan. Sebagai salah 

satu kota paling berkembang di Pulau Jawa, Kota Semarang 

mempunyai jumlah penduduk yang hampir mencapai 2 juta jiwa dan 

siang hari bisa mencapai 2,5 juta jiwa. Bahkan, Area Metropolitan 

Kedungsapur (Kendal, Demak, Ungaran Kabupaten Semarang, Kota 

Salatiga, dan Purwodadi Kabupaten Grobogan) dengan penduduk 

sekitar 6 juta jiwa, merupakan Wilayah Metropolis terpadat keempat, 

setelah Jabodetabek (Jakarta), Gerbangkertosusilo (Surabaya), dan 

Bandung Raya. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan 

Semarang ditandai pula dengan munculnya beberapa gedung pencakar 

langit di beberapa sudut kota. Sayangnya, pesatnya jumlah penduduk 

membuat kemacetan lalu lintas di dalam Kota Semarang semakin 

macet. Kota ini terletak sekitar 558 km sebelah timur Jakarta, atau 512 

km sebelah barat Surabaya, atau 621 km sebalah barat daya 

Banjarmasin. 

 

 

Gambar 3.1 Peta Provinsi Jawa Tengah 

Sumber : BPS Kota Semarang, 2016 
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3.1.2 Kedudukan Geografis dan Batas Administrasi 

Kota Semarang terletak antara garis 6o50’-7o10’ Lintang Selatan 

dan garis 109o50’ Bujur Timur. Dibatasi sebelah Barat dengan 

Kabupaten Kendal, sebelah Timur dengan Kabupaten Demak, sebelah 

Selatan dengan Kabupaten Semarang, dan sebelah Utara dibatasi 

oleh Laut Jawa dengan panjang garis pantai meliputi 13,6 km. 

Ketinggian Kota Semarang terletak antara 0,75 sampai dengan 348,00 

di atas garis pantai ( BPS Kota Semarang 2016 ). 

 

Tabel 3.1 Letak Geografis Kota Semarang 

No. Uraian 
Batas Wilayah 

Letak Lintang Keterangan 

1 Sebelah Utara 6o50’ LS Laut Jawa 

2 Sebelah Selatan 7o10’ LS Kab. Semarang 

3 Sebelah Barat 109o50’ BT Kab. Kendal 

4 Sebelah Timur 110o35’ BT Kab. Demak 

Sumber : BPS Kota Semarang, 2016 

 

Secara administratif, Kota Semarang terbagi atas 16 wilayah 

Kecamatan dan 177 Kelurahan. Luas wilayah Kota Semarang tercatat 

373,70 km 2. Luas yang ada, terdiri dari 39,56 km 2  (10,59 %) tanah 

sawah dan 334,14 (89,41) bukan lahan sawah. Menurut 

penggunaannya, luas tanah sawah tersebar merupakan tanah sawah 

tadah hujan (53,12 %), dan hanya sekitar 19,97 % nya saja yang dapat 

ditanami 2 (dua) kali. 

Lahan yang sebagian besar digunakan untuk tanah 

pekarangan/tanah untuk bangunan dan halaman sekitar, yaitu sekitar 

42,17 % dari total lahan bukan sawah. 

Kota Semarang memiliki posisi geostrategis karena berada pada 

jalur lalu lintas ekonomi pulau Jawa, dan merupakan koridor 

pembangunan Jawa Tengah yang terdiri dari empat simpul pintu 

gerbang yakni koridor pantai Utara, koridor Selatan ke arah kota-kota 

dinamis seperti Kabupaten Magelang, Surakarta yang dikenal dengan 

koridor Merapi-Merbabu, koridor Timur ke arah Kabupaten 
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Demak/Grobogan, dan Barat menuju Kabupaten Kendal. Dalam 

perkembangan dan pertumbuhan Jawa Tengah, Semarang sangat 

berperan terutama dengan adanya pelabuhan, jaringan transport darat 

(jalur kereta api dan jalan) serta transport udara yang merupakan 

potensi bagi simpul transportasi Regional Jawa Tengah dan Kota Transit 

Regional Jawa Tengah. Posisi lain yang tak kalah pentingnya adalah 

kekuatan hubungan dengan luar Jawa, secara langsung sebagai pusat 

wilayah nasional bagian tengah. 

 

3.2 Penentuan Lokasi Tapak 

3.2.1 Tata Guna Lahan 

Kota Semarang yang berada di sebelah utara Propinsi Jawa 

Tengah memiliki karakter tersendiri dalam kegiatan maupun 

perkembangan fisik kota. Kota Semarang di lintasi jalan ateri primer 

yang menghubungkan Kota Jakarta dan Surabaya, serta ke arah selatan 

dihubungkan antara Kota Surakarta dan Yogyakarta. Dengan struktur 

jalan tersebut, serta daerah berkembang di propinsi Jawa Tengah maka 

perkembangan di kota-kota besar di propinsi lain akan mendorong 

perubahan di Kota Semarang. Dari segi kedudukan lokasinya Kota 

Semarang mempunyai kesempatan untuk memanfaatkan keuntungan-

keuntungan lokasi untuk pertumbuhan dan perkembangannya. 

 

Gambar 3.2 Peta Rencana BWK Kota Semarang 

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2011 
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Kota Semarang terbagi menjadi 10 Bagian Wilayah Kota ( BWK ) 

yang masing–masing yang memiliki potensi yang berbeda. Berikut 

pembagian BWK ( Perda Kota Semarang 2011 ).  

 

Tabel 3.2 BWK Kota Semarang 

No BWK Kecamatan Potensi 

1. I Semarang Tengah, 
Semarang Timur, 

Semarang Selatan 
  
  

- Wilayah sentral/ pusat Kota Semarang 

- Memiliki konektivitas tinggi terhadap wilayah 
lain 

- Kondisi tanah baik untuk daerah terbangun 

- Pusat pelayanan kegiatan kota 

- Terdapat kawasan kota lama sebagai kawasan 
bangunan konservasi 

2. II Gajah mungkur, 
Candisari 

- Lokasi strategis dan menghubungkan pusat 
kota dan daerah pinggiran 

- Pusat pendidikan tinggi sekala ragional 

- Kawasan khusus militer sekla ragionl Kawasan 
olah raga rekreasi sekla ragional 

3. III Semarang Barat, - Pusat kegiatan transportasi ( Bandara A. Yani, 
Pelabuhan Laut Tanjung Mas, Setasiun Kreta 
Api Tawang dan Poncol ) 

Semarang Utara - Kawasan rekreasi sekala ragional ( PRPP, 
Pantai Marina, Kuil Suci dan museum 
Ronggowarsito ) 

4. IV Genuk - Lereng landai, sesuai untuk kegiatan 
permukiman dan perkotaan 

- Pengembangan daerah industri 

- Dekat dengan pelabuhan laut dan terminal 
induk 

- Terdapat lahan tambak, potensi pengembangan 
perikanan darat 

6. VI Tembalang - Pusat kegiatan pendidikan dengan sekala 
ragional 

- Pengembangan kegiatan permukiman 

- Topografi berbukit ( Potensi View ) 

- Dekat dengan pusat pengembangan 
pedurungan dan peterongn 

7. VII Banyumanik - Pintu gerbang Semarang di arah selatan 

- Dilewati jlan ateri primer dari ateri sekunder 

- Dekat dengan pusat pendidikan kecamatan 
Tembalang 
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- Sub terminal banyumanik menimbulkan potensi 
kutub pertumbuhan BWK VII bagian selatan 

- Adanya kawasan rekreasi panorama kota 
Sematang bawah 

- Topografi berbukit dan iklim sangat potensil 
sebagai perkembangan pemukiman 

8. VIII Gunung Pati - Sebagai wilyah penyangga kaitan dengan 
perlindungan lingkungan 

- Wilyah desa- desa dengan kegiatan utama 
pertanian, berpotensi sebagai kawasan 
produksi bahan pangan 

- Adanya pendidikn sekala ragional 

- Berpotensi sebagai kawasan isian untuk suplai 
air tanah 

- Sumber daya pertanian berpotensi mendorong 
pertumbuhan ekonomi perkotaan 

- Potensi untuk pengembangan pariwisata dan 
pariwisata argo 

9. XI Mijen - Potensi sebagai wilayah tangkapan dan 
simpuldistribusi hasil pertanian 

- Sebagai wilayah cadangan pengembangan 
kota demarang 

- Sesuai untuk pengembangan kegiatan 
pertanian 

- Pengembangan argo bisnis dan argo industri 

- Potensi untuk pengembangan pariwusata argo 

10. X Ngaliyan,Tugu - Pintu gerbang kota Semarang dari arah Barat 

- Potensi kegiatan perkembangan industri 

- Berperan dalam menghubungkan kota 
Semarang dengan Boja sebagai Hinterland 

Sumber : Perda Kota semarang, 2011 

 

3.2.2 Kriteria Penentuan Lokasi 

Untuk menentukan lokasi diperlukan beberapa kriteria untuk 

mendukung kegiatan dalam site nantinya. Beberapa kriteria tersebut 

ialah: 

1. Strategis 

Museum ini berada pada tingkat regional, untuk memudahkan 

akses pengunjung pemilihan lokasi yang tepat haruslah berada di 

wilayah sekitar perkotaan.   
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2. Infrastruktur dan Utilitas 

Untuk sebuah bangunan museum sains, lokasi yang akan 

digunakan sangat diperlukan fasilitas penunjang seperti tersedianya 

aliran listrik, sumber air yang memadai dan juga saluran utilitas. 

3. Peruntukkan 

Pemilihan lokasi yang digunakan haruslah sesuai dengan BWK 

pendidikan, namun karena museum sains bersifat rekreatif, maka 

BWK yang tepat dengan tata guna lahan untuk rekreasi. 

 

3.2.3 Lokasi Terpilih 

Berdasarkan penilaian dari beberapa kriteria di atas dan juga 

Perda Kota Semarang Tahun 2011, lokasi yang tepat untuk sebuah 

museum sains  berada pada BWK III dengan potensi lahan untuk 

rekreasi yang berada di Kecamatan Semarang Utara. 

 

3.3 Pemilihan Site 

3.3.1 Kriteria Penentuan Site 

Setelah terpilih lokasi di BWK III, selanjutnya memilih beberapa alternatif 

site dengan beberapa kriteria site sebagai bahan penilaian site, kriteria site 

tersebut antara lain  : 

1. Luas Lahan (bobot 7) 

Sebuah bangunan museum membutuhkan luas lahan yang cukup 

besar supaya dapat menampung semua kegiatan museum. Luasan lahan 

yang diperlukan berkisar 10000 m² sampai 20000 m² . 

2. Aksesibilitas (bobot 9) 

Aksesibilitas berkaitan dengan kualitas jalan, faktor keamanan dan 

arus sirkulasi kendaraan dengan pencapaian yang tidak mengganggu 

tapak. Pembobotan ini sangat penting karena kemudahan pencapaian 

merupakan faktor kenyamanan pengunjung dalam mengakses museum. 

3. Lingkungan (bobot 7) 

Lokasi perlu memiliki fasilitas-fasilitas yang dapat mendukung 

bangunan museum, supaya bangunan dapat berfungsi secara optimal. 
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Pembobotan ini untuk menentukan site yang paling strategis terhadap 

lingkungan sekitar. 

4. Topografi (bobot 6) 

Lokasi untuk bangunan museum mempunyai kemiringan yang tidak 

terlalu tinggi sehingga cukup mudah dalam mengatasi kontur. Pembobotan 

cukup penting dan dapat dicari berbagai solusi untuk menanggulangi 

permasalahan kontur. 

5. Daya Tarik Lokasi (bobot 8) 

Daya tarik lokasi diperlukan untuk memudahkan pengenalan 

bangunan terhadap masyarakat. Pembobotan ini penting karena bangunan 

museum membutuhkan daya tarik lahan untuk menarik pengunjung, 

sehingga bangunan yang akan dirancang tidak sepi pengunjung. 

 

3.3.2 Pemilihan Alternatif Site 

Lokasi terpilih cukup strategis karena berada tidak jauh dari 

perkotaan serta tersedianya infrastruktur kota yang memadai. Lokasi 

alternatif site berada pada satu kawasan yang terletak pada Kecamatan 

Semarang Utara yang termasuk dalam BWK III dengan tata guna lahan 

untuk rekreasi. 

 

Gambar 3.3 Lokasi Alternatif Site 

Sumber : Data Pribadi, 2017 
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3.3.3 Alternatif Site 1 

 

Gambar 3.4 Alternatif Site 1 

Sumber : Data Pribadi, 2017 

1. Deskripsi Site  

Lokasi site berada di antara Jl. YOS Soedarto  yang berada tidak 

jauh dari kawasan PRPP Semarang dan dapat diakses dengan mudah 

dari bundaran kalibanteng dan juga kawasan PRPP Semarang. Site 

berada cukup jauh dari bangunan pendidikan dan di depan site terdapat 

perindustrian. 

2. Batasan Site : 

a. Utara  : Perumahan   

b. Timur  : Perindustrian 

c. Selatan : Pertokoan 

d. Barat  : Perumahan 

3. Kondisi Eksisting 

a. Luas lahan  = 15.136 m² 

b. KDB   =  60% 

c. Ketinggian Lantai Bangunan =  3 lantai 

d. Garis Sepadan   =  32 m 

e. Lebar jalan  =  24 m 

4. Kriteria Site 

a. Aksesibilitas 

Pencapaian menuju site cukup mudah karena berada di Jl. 

YOS Soedarso, jalan ini kerap dilalui kendaraan besar  dan dapat 
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ditempuh menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan 

umum. Kondisi Jalan merupakan jalur dua arah dengan penyekat 

jalan. 

b. Lingkungan 

Site berada dekat perumahan dan di depan site terdapat 

industri dan dekat dengan Stikes Telogosari 

c. Topografi 

Keadaan site cukup landai hanya dilewati oleh dua garis kontur. 

d. Daya Tarik 

Berada di Jalan YOS Soedarso dan tidak terdapat landmark 

yang  menonjol. 

 

3.3.4 Alternatif 2 

 

Gambar 3.5 Alternatif Site 2 

Sumber : Data Pribadi, 2017 

 

1. Deskripsi Site  

Lokasi site berada di antara Jl. YOS Soedarto  yang berada tidak 

jauh dari kawasan PRPP Semarang dan dapat diakses dengan mudah 

dari bundaran kalibanteng. Site ditunjang oleh bangunan pendidikan, 

hotel, dan gereja yang berada tidak jauh dari lokasi. 

 



 
 
 

Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur 

 

Museum Sains di Kota Semarang dengan Pendekatan Hi-Tech  71 
 

2. Batasan Site : 

a. Utara  : Perumahan   

b. Timur  : Gereja, Perumahan 

c. Selatan : Perumahan 

d. Barat  : SMA Nasima 

3. Kondisi Eksisting 

a. Luas lahan  = 18.221 m² 

b. KDB   = 60% 

c. Ketinggian Lantai Bangunan = 3 lantai 

d. Garis Sepadan   = 32 m 

e. Lebar jalan  = 24 m 

4. Kriteria Site 

a. Aksesibilitas 

Pencapaian menuju site cukup mudah karena berada di Jl. 

YOS Soedarso, jalan ini kerap dilalui kendaraan besar  dan dapat 

ditempuh menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan 

umum. Kondisi Jalan merupakan jalur dua arah dengan penyekat 

jalan. 

b. Lingkungan 

Site berada dekat dengan bangunan pendidikan yaitu tepat di 

depan site terdapat SMA Nasima. 

c. Topografi 

Keadaan site cukup landai hanya dilewati oleh tiga garis kontur. 

d. Daya Tarik 

Berada di Jalan YOS Soedarso dan tidak terdapat landmark 

yang  menonjol sehingga kurang memiliki daya tarik. 
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3.3.5 Alternatif 3 

 

Gambar 3.6 Alternatif Site 3 

Sumber : Data Pribadi, 2017 

 

1. Deskripsi Site  

Lokasi site berada dekat dengan kawasan PRPP Semarang lebih tepatnya 

di Jl. Anjasmoro Raya. Site ditunjang dengan adanya bangunan Hotel, 

SPA, PRPP, dan Hypermart yang berada tidak jauh dari site. 

2. Batasan Site : 

a. Utara  : Pertokoan  

b. Timur  : Lahan Kosong 

c. Selatan : Pertokoan 

d. Barat  : Pertokoan 

3. Kondisi Eksisting 

a. Luas lahan  = 16.000 m² 

b. KDB   = 60% 

c. Ketinggian Lantai Bangunan =  3 lantai 

d. Garis Sepadan   =  32 m 

e. Lebar jalan  =  12 m 
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4. Kriteria Site 

a. Aksesibilitas 

Pencapaian menuju site cukup mudah karena berada di jalan 

utama Kota menuju ke PRPP Semarang dan dapat ditempuh 

menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Kondisi 

Jalan merupakan jalur dua arah dengan penyekat jalan. 

b. Lingkungan 

Site berada di kawasan rekreasi dekat dengan PRPP, 

SMP/SMA Krista Mitra dan bangunan penunjang lain. 

c. Topografi 

Keadaan site cukup berkontur karena dilewati oleh lima garis 

kontur. 

d. Daya Tarik 

Berada di Jalan Jl. Anjasmoro Raya dan satu jalur dengan 

kawasan PRPP Semarang. 

 

3.3.6 Rekapitulasi Penilaian Site 

Tabel 3.3 Rekapitulasi Penilaian Site 

Sumber : Data Pribadi, 2017 

 

3.3.7 Kelebihan dan Kekuragan Alternatif Site 

Tabel 3.4 Kelebihan dan Kekurangan Alternatif Site 

No. KRITERIA Bobot 
ALTERNATIF 1 ALTERNATIF 2 ALTERNATIF 3 

N NxB N NxB N NxB 

1 Luas Lahan 7 8  8  8  

2 Aksesbilitas  9 7  7  8  

3 Lingkungan  7 7  7  7  

4 Topografi 6 8  8  7  

5 Daya Tarik Lokasi 8 6  6  8  

TOTAL    

ALTERNATIF 
SITE  

KELEBIHAN   KEKURANGAN  

 
SITE 1 

1. Site cukup luas yaitu 15.136 m² 
2. Site berada dekat dengan 

kawasan PRPP Semarang 
3. Kondisi site yang cukup landai 

1. Site berada di Jl. YOS Soedarso yang 
dilalui kendaraan besar dan padatnya 
jalan tersebut menyulitkan aksesibilitas 
bangunan 
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Sumber : Data Pribadi, 2017 

 

3.4 Site Terpilih 

3.4.1 Gambaran Site Terpilih 

Berdasarkan hasil penilaian, didapatkan satu site yang terbaik 

yang berlokasi di Jl. Anjasmoro Raya yang merupakan kawasan 

rekreasi dan dekat dengan PRPP dan Puri Maerokoco dan juga 

bangunan penunjang lainnya. 

4. Tersedianya infrastruktur kota 
dengan baik 

5. Tidak terdapat bangunan di atas 
site 

 
 

2. Site berada dekat dengan bangunan 
perindustrian sehingga mengganggu 
kenyamanan bangunan 

3. Kurangnya daya tarik pada area site 
tersebut 

 
 

 SITE 2 1. Mempunyai luasan site yang 
besar  yaitu 18.221 m² 

2. Site berada dekat dengan 
kawasan PRPP Semarang 

3. Kondisi site yang cukup landai 
4. Berdekatan dengan sekolah dan 

hotel sebagai bangunan 
penunjang 

5. Tersedianya infrastruktur kota 
dengan baik 

6. Tidak terdapat bangunan di atas 
site 
 

1. Site berada di Jl. YOS Soedarso yang 
dilalui kendaraan besar dan padatnya 
jalan tersebut menyulitkan aksesibilitas 
bangunan 

2. Site berada dekat dengan bangunan 
perindustrian sehingga mengganggu 
kenyamanan bangunan 

3. Kurangnya daya tarik pada area site 
tersebut 
 

SITE 3  1. Mempunyai luasan site yang 
cukup besar  yaitu 16.000  m² 

2. Berada di kawasan rekreasi yitu 
daerah PRPP Semarang 

3. Untuk memasuki lokasi cukup 
mudah melihat kondisi lalulintas 
dengan intensitas sedang 

4. Daya tarik lumayan bagus 
karena berdekatan dengan 
PRPP dan Puri Maerokoco 

  

1. Terdapat deretan ruko di atas site 
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Gambar 3.7 Site Terpilih 

Sumber : Data Pribadi, 2017 

 

3.4.2 Kondisi Site Terpilih 

 

 

Gambar 3.8 Kondisi Site Terpilih 

Sumber : Data Pribadi, 2017 

 

Kondisi eksisting site terpilih diantaranya ialah berdirinya 

bangunan pertokoan di sepanjang site, bangunan tersebut nantinya 

akan dibongkar secara keseluruhan.  
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Terdapat juga pepohonan di atas site terpilih. Untuk pepohonan 

yang berada di pinggir site tidak ditebang karena tidak mengganggu 

keberadaan bangunan, pohon yang ditebang ialah yang berada di 

tengah site karena merupakan area keberadaan bangunan. 

 

3.4.3 Kondisi Sekitar Site  

 

Gambar 3.9 Batas Barat Site Terpilih 

Sumber : Data Pribadi, 2017 

 

 

Gambar 3.10 Batas Selatan Site Terpilih 

Sumber : Data Pribadi, 2017 
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Gambar 3.11 Lalulintas Site Terpilih 

Sumber : Data Pribadi, 2017 

 

 

Gambar 3.12 Kondisi Jalan Depan Site Terpilih 

Sumber : Data Pribadi, 2017 

 

 

Gambar 3.13 Kondisi Jalan Samping Site Terpilih 

Sumber : Data Pribadi, 2017 
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3.4.4 Keunggulan dan Permasalahan 

1. Keunggulan 

a. Site berada di BWK III yang merupakan campuran pusat kegiatan 

trasnportasi dan juga merupakan kawasan rekreasi. 

b. Mempunyai luasan site yang cukup besar  yaitu 16.000  m². 

c. Pencapaian  lokasi cukup mudah karena kondisi jala yang cukup 

bagus dengan paving dan kondisi lalulintas dengan intensitas 

sedang. 

d. Daya tarik lumayan bagus karena berdekatan dengan PRPP dan 

Puri Maerokoco serta bangunan penunjang lainnya seperti 

hypermart, hotel, SPA dll. 

2. Permasalahan 

a. Terdapat deretan ruko di atas site terpilih. 
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BAB IV 

PENDEKATAN PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

 

4.1 Dasar Pendekatan 

Mengacu pada hasil dari tinjauan pustaka, studi kasus dan tinjauan 

lokasi yang terdapat di bab I, II, dan III, maka dapat dianalisis pendekatan 

perencanaan dan perancangan Museum Sains di Kota Semarang dengan 

Pendekatan Hi-Tech. 

Dasar pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan sebuah Museum 

Sains di Kota Semarang sebagai pusat pendidikan, penelitian dan 

pengembangan serta wadah bagi masyarakat Kota Semarang khususnya 

para pelajar guna meningkatkan nilai SDM di Indonesia khususnya Kota 

Semarang.  

Museum ini dikelola oleh pemerintah dibawah Departemen Kebudayaan 

& Pariwisata dan Direktorat Museum. Skala museum ini adalah skala regional 

karena berada di Kota Semarang yang merupakan Ibukota Provinsi Jawa 

Tengah dan pusat dari pertumbuhan pendidikan dan perekonomian di Jawa 

Tengah. 

Obyek Museum Sains di Kota Semarang dibagi menjadi empat bidang 

ilmu berdasarkan prestasi pelajar  Jawa Tengah di OSN. Empat bidang ilmu 

tersebut adalah fisika, kimia, biologi dan kebumian (geosains) dimana tiap 

bidang ilmu tersebut dilengkapi ruang pameran, peragaan dan pelatihan. 

Dalam kawasan Museum Sains di Kota Semarang tersebut akan 

menampung aktivitas–aktivitas yang mendukung perkembangan sains, 

diantaranya adalah:  

a. Pameran dan Peragaan Sains 

b. Pendidikan dan program pelatihan Sains 

c. Penelitian dan pengembangan Sains 

d. Pengadaan Event Sains (Olimpiade Sains) 
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Adapun sasaran pelaku sebagai pengguna Museum Sains di Kota 

Semarang ini adalah mahasiwa, pelajar SD-SMA, komunitas, serta 

masyarakat umum. 

Metode pendekatan ditujukan sebagai acuan dalam menyusun 

Landasan Program dan Perancangan Arsitektur Museum Sains di Kota 

Semarang. Dengan adanya metode pendekatan tersebut diharapkan 

perencanaan dan perancangan ini mencapai suatu hasil yang optimal, dan 

memenuhi segala aspek yang terdiri dari: 

a. Pendekatan Aspek Fungsional 

Pendekatan ini meliputi hal-hal yang berhubungan dengan aspek-

aspek untuk memaksimalkan fungsi dari perencanaan suatu bangunan. 

Pendekatan fungsional sangat penting karena dengan pendekatan ini 

perencaan akan lebih tepat dengan apa yang dibutuhkan. 

b. Pendekatan Aspek Kontekstual 

Pendekatan kontekstual adalah pendekatan mengenai aspek-aspek 

yang berkaitan dengan kondisi topografi site, tata guna lahan dan 

peraturan-peraturannya. Pada pendekatan ini dilakukan analisis terhadap 

site terpilih dan juga respon terhadapnya. 

c. Pendekatan Aspek Teknis 

Pendekatan ini berkaitan dengan sistem struktur yang digunakan 

dalam bangunan-bangunan di kawasan agrowisata. Struktur bangunan 

diperhatikan secara keseluruhan, mulai dari struktur yang paling bawah 

(Sub Structure), struktur tengah (Mid Structure), sampai dengan stuktur 

atap yang paling atas (Upper Structure). 

d. Pendekatan Aspek Kinerja 

Aspek yang berhubungan dengan pendekatan kinerja yaitu aspek-

aspek yang berhubungan dengan kinerja suatu bangunan atau disebut juga 

sistem utilitas. Pendekatan ini dibutuhkan agar sistem utilitas bangunan 

berjalan dengan baik. 

e. Pendekatan Aspek Arsitektural 

Pendekatan yang berhubungan dengan estetika suatu bangunan 

yaitu pendekatan arsitektural. Pendekatan ini disesuaikan dengan 

pendekatan desain dan detail arsitektural yang akan ditampilkan. 
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4.2 Aspek Fungsional 

4.2.1 Tujuan Perencanaan 

Perencanaan bangunan Museum Sains di Kota Semarang 

memiliki tujuan sebagai berikut : 

1. Meningkatkan sumber daya manusia di kota Semarang. 

2. Memfasilitasi media pembelajaran bagi pelajar yang berbeda dari 

yang didapatkan di Sekolah. 

3. Sebagai pusat kegiatan mengenai ilmu pengetahuan. 

4. Menambah daya tarik masyarakat di Kota Semarang untuk 

mengunjungi museum. 

5. Meningkatkan daya tarik masyarakat khususnya pelajar tentang 

sains. 

 

4.2.2 Analisis Pelaku Kegiatan 

Unsur pelaku kegiatan bangunan museum adalah sebagai berikut: 

1. Pengunjung. 

Pengunjung merupakan pihak yang datang berkunjung ke 

museum sains dengan tujuan masing-masing. Pengunjung dibagi 

menjadi empat kelompok diantaranya: 

a. Kelompok Pengunjung Umum. 

- Datang ke museum dengan motivasi rekreasi. 

- Motivasi untuk mengetahui seluk beluk ilmu pengetahuan yang 

dipamerkan. 

- Datang karena ada event-event tertentu. 

- Datang ke museum biasanya sendiri / rombongan / organisasi. 

- Waktu yang dibutuhkan tidak terlalu lama. 

b. Kelompok Pelajar dan Mahasiswa. 

- Datang untuk menambah pengetahuan untuk mencari data 

penulisan. 

- Datang ke museum dengan motivasi dan tujuan yang jelas. 

- Waktu yang dibutuhkan cukup lama. 

c. Kelompok Para Ahli, Peneliti, dan Seniman. 
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- Biasanya sudah sering datang ke museum. 

- Datang untuk penelitian / mendapatkan informasi yang 

diperlukan untuk mengadakan perbandingan dan mengukur 

tingkat kreativitas mereka. 

- Datang untuk menambah pengetahuan untuk mencari data 

penulisan. 

- Datang untuk memaparkan hasil penelitiannya. 

- Mengobrol dan melihat - lihat sekeliling museum sains. 

- Waktu yang dibutuhkan relatif lama. 

d. Panitia Acara  

- Datang untuk mengadakan event–event tidak tetap mengenai 

sains. 

- Membutuhkan waktu yang lama bahkan berhari-hari untuk 

persiapan. 

2. Pengelola 

Pengelola adalah pihak yang bertanggung jawab dan bertugas 

mengelola museum yang dikoordinir oleh seorang direktur sebagai 

pimpinan museum. Dalam menjalankan tugasnya, direktur ini dibantu 

oleh tenaga ahli sebagai staf pengelola. Pada museum sains ini 

merupakan milik pemerintah, berikut adalah struktur organisasi 

pengelola. 
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Bagan 4.1 Struktur Organisasi Pengelola Museum 

Sumber : Analisis, 2017 

 

4.2.3 Analisis Aktivitas Pelaku dan Kebutuhan Ruang 

1. Aktivitas Pengunjung 

Tabel 4.1 Aktivitas Pengunjung 

No. Pelaku Kegiatan Aktivitas Kebutuhan Ruang 

1 Pengunjung Umum - Memarkir kendaraan - Tempat parkir 

- Menanyakan informasi - Ruang Informasi 

- Membeli tiket masuk - Loket 

- Melihat-lihat pameran museum - Ruang Pameran 

- Mempraktekkan obyek 
museum 

- Ruang Peragaan 

- Mengikuti kegiatan pelatihan - Ruang Pelatihan 

- Menonton film edukasi - Teater 

- Mengikuti event sains - Hall 
- Auditorium 

- Membaca  - Perpustakaan 
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- Makan - Food Court 

- Membeli souvenir - Souvenir Area 

- Metabolisme - KM/WC Pengunjung 

- Beribadah - Musholla 

2 Pelajar/Mahasiswa - Memarkir kendaraan - Tempat parkir 

- Menanyakan informasi - Ruang Informasi 

- Membeli tiket masuk - Loket 

- Melihat-lihat pameran museum - Ruang Pameran 

- Mempraktekkan obyek 
museum 

- Ruang Peragaan 

- Mengikuti kegiatan pelatihan - Ruang Pelatihan 

- Menonton film edukasi - Teater 

- Mengikuti event sains - Hall 
- Auditorium 

- Membaca  - Perpustakaan 

- Makan - Food Court 

- Membeli souvenir - Souvenir Area 

- Metabolisme - KM/WC Pengunjung 

- Beribadah - Musholla 

3 Para Ahli/Peneliti - Memarkir kendaraan - Tempat parkir 

- Menanyakan informasi - Ruang Informasi 

- Melakukan penelitian - Lab. Penelitian 

- Melakukan pemaparan hasil 
penelitian 

- Hall 

- Auditorium 

- Membeli tiket masuk - Loket 

- Melihat-lihat pameran museum - Ruang Pameran 

- Mempraktekkan obyek 
museum 

- Ruang Peragaan 

- Menonton film edukasi - Teater 

- Mengikuti event sains - Hall 

- Membaca  - Perpustakaan 

- Makan - Food Court 

- Membeli souvenir - Souvenir Area 

- Metabolisme - KM/WC Pengunjung 

- Beribadah - Musholla 

4 Panitia Acara - Memarkir kendaraan - Tempat parkir 

- Menanyakan informasi - Ruang Informasi 

- Mempersiapkan acara - Hall 
- Auditorium 

- Melangsungkan acara - Hall 
- Auditorium 

- Makan - Food Court 
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- Membeli souvenir - Souvenir Area 

- Metabolisme - KM/WC Pengunjung 

- Beribadah - Musholla 

Sumber : Analisis, 2017 

 

2. Aktivitas Pengelola 

Tabel 4.2 Aktivitas Pengelola 

No. Pelaku Kegiatan Aktivitas Kebutuhan Ruang 

1 Kepala UPT Memberikan kebijakan 
mengenai mengembangan 
dan usaha perusahaan 

Ruang Kepala UPT 

2 Kepala Museum Bertanggungjawab dan 

membina hubungan antara 

staf museum dengan para 

pemangku kepentingan 

Ruang Kepala Museum 

3 Administrasi & Tata Usaha 

- Kepala Bagian Bertanggungjawab atas 
Bagian Administrasi & Tata 
Usaha 

Ruang Administrasi & 
Tata Usaha 

- Staf Menyelenggarakan urusan 
tata usaha dan ketertiban 
museum 

4 Kurator Koleksi 

- Kepala Bagian Bertanggungjawab atas 

Bagian Kurator Koleksi 

Ruang Kurator Koleksi 

- Staf Menjaga, mengumpulkan, 

menata, dan menentukan 

apa saja yang boleh 

ditampilkan dalam museum 

5 Konservator Laboratorium 

- Kepala Bagian Bertanggungjawab atas 

Bagian Konservator 

Laboratorium 

Ruang Konservator 
Laboratorium 

- Staf Memperbaiki koleksi serta 

melakukan tindakan 

preventif untuk 
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meminimalkan kerusakan 

koleksi 

6 Perpustakaan 

- Kepala Bagian Bertanggungjawab atas 
Perpustakaan 

Kantor Bagian 
Perpustakaan 

- Staf Menyelenggarakan 
perpustakaan, dan 
menyimpan hasil penelitian 
dan penerbitan museum 

7 Bagian Pameran 

- Kepala Bagian Bertanggungjawab atas 
Bagian Pameran 

Kantor Bagian 
Pameran 

- Staf Menyiapkan serta 
mengembangkan kegiatan 
pameran 

8 Bagian Peragaan 

- Kepala Bagian Bertanggungjawab atas 
Bagian Peragaan 

Kantor Bagian 
Peragaan 

- Staf Menyiapkan serta 
mengembangkan kegiatan 
peragaan 

9 Bagian Edukasi 

- Kepala Bagian Bertanggungjawab atas 
Bagian Edukasi 

Kantor Bagian Edukasi 

- Staf Menyiapkan serta mengisi 
kegiatan Edukasi 

10 Housekeeping   

- Office Boy Membersihakan area pusat 
industri kreatif 

- Loker Karyawan 

- Ruang Istirahat 

- Seluruh Area 

Museum 

- Tour Guide Memberi pengarahan 

kepada para pengunjung 

- Gardener Merawat taman dan 

menjaga keindahan 

lingkungan 

- Teknisi Menangani masalah yang 
berkaitan dengan 
bangunan, eletrikal, dan 
mesin 

Ruang Utilitas 

- Food and 
Beverage 

Memasak dan menyajikan 

menu makanan untuk 

pesanan para pengunjung. 

Foodcourt 
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- Souvenir Melayani pengunjung yang 
akan membeli oleh-oleh 

Souvenir Area 

11 Front Office 

- Receptionist Menerima tamu dan 

memberikan informasi 

kepada pengunjung 

Lobby 

12 Security 

- Kepala Security Bertanggungjawab atas 
Bagian Security 

Kantor Keamanan 

- Satpam Menjaga Keamanan Pos Satpam 
Sumber : Analisis, 2017 

4.2.4 Analisis Kelompok Ruang 

Tabel 4.3 Kelompok Ruang 

 No. Kelompok Kegiatan Nama Ruang 

1 Kegiatan Utama Fisika  

- Ruang Pameran 
- Ruang Peragaan 
- Ruang Pelatihan 

- Lab. Penelitian 

Kimia 

- Ruang Pameran 
- Ruang Peragaan 

- Ruang Pelatihan 
Lab. Penelitian 

Biologi 

- Ruang Pameran 
- Ruang Peragaan 
- Ruang Pelatihan 
- Lab. Penelitian 

Geosains 
- Ruang Pameran 
- Ruang Peragaan 
- Ruang Pelatihan 
- Lab. Penelitian 

- Teater 

- Auditorium 

- Hall 

- Perpustakaan 

2 Kegiatan Penunjang - Ruang Informasi 

- Loket 

- Lobby 
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- Ruang Koleksi 

- Foodcourt 

- Souvenir Area 

3 Kegiatan Pengelola - Ruang Kepala UPT 

- Ruang Kepala Museum 

- Ruang Administrasi & Tata Usaha 

- Ruang Kurator Koleksi 

- Ruang Konservator Laboratorium 

- Kantor Bagian Perpustakaan 

- Kantor Bagian Pameran 

- Kantor Bagian Peragaan 

- Kantor Bagian Edukasi 

- Kantor Keamanan 

- Ruang CCTV 

- Ruang Loker Karyawan 

- Ruang Istirahat 

4 Kegiatan Parkir - Parkir Pengunjung 

- Parkir Pengelola 

- Drop Off 

- Plaza 

5 Kegiatan Servis - Gudang 

- Pantry 

- Loading Dock 

- KM/WC Pengunjung 

- KM/WC Pengelola 

- Musholla 

- Pos Satpam 

6 Kegiatan Utilitas - R. Penampungan Air 

- R. Pompa Air 

- R. STP 

- R. Genset 

- R. Elektrikal 

- R. Sampah 

Sumber : Analisis, 2017 
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4.2.5 Analisis Persyaratan Ruang 

Tabel 4.4 Persyaratan Ruang 

No. Nama Ruang 
Pencahayaan Penghawaan 

Alami Buatan Alami Buatan 

1 Fisika  

- Ruang Pameran - √ - √ 

- Ruang Peragaan - √ - √ 

- Ruang Pelatihan - √ - √ 

- Lab. Penelitian - √ - √ 

Kimia 

- Ruang Pameran - √ - √ 

- Ruang Peragaan - √ - √ 

- Ruang Pelatihan - √ - √ 

- Lab. Penelitian - √ - √ 

Biologi 

- Ruang Pameran - √ - √ 

- Ruang Peragaan - √ - √ 

- Ruang Pelatihan - √ - √ 

- Lab. Penelitian - √ - √ 

Geosains 

- Ruang Pameran - √ - √ 

- Ruang Peragaan - √ - √ 

- Ruang Pelatihan - √ - √ 

- Lab. Penelitian - √ - √ 

 
- Teater √ - √ - 

- Auditorium - √ - √ 

- Hall √ √ - √ 

- Perpustakaan - √ - √ 

2 - Ruang Informasi - √ - √ 

- Loket √ √ - √ 

- Lobby - √ - √ 
- Ruang Koleksi - √ √ - 

- Foodcourt - √ - √ 
- Souvenir Area - √ - √ 

3 - Ruang Kepala UPT - √ - √ 

- Ruang Kepala Museum - √ - √ 

- Ruang Administrasi & Tata 
Usaha 

- √ - √ 

- Ruang Kurator Koleksi - √ - √ 
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- Ruang Konservator 
Laboratorium 

- √ - √ 

- Kantor Bagian Perpustakaan - √ - √ 

- Kantor Bagian Pameran - √ - √ 

- Kantor Bagian Peragaan - √ - √ 

- Kantor Bagian Edukasi - √ - √ 

- Kantor Keamanan - √ - √ 

- Ruang CCTV - √ - √ 

- Ruang Loker Karyawan - √ - √ 

- Ruang Istirahat - √ - √ 

4 - Parkir Pengunjung √ √ - √ 

- Parkir Pengelola √ √ - √ 

- Drop Off √ √ - √ 

- Plaza √ √ - √ 

5 - Gudang - √ √ - 

- Pantry - √ √ - 

- Loading Dock √ - √ - 

- KM/WC Pengunjung - √ √ - 

- KM/WC Pengelola - √ √ - 

- Musholla - √ - √ 

- Pos Satpam √ - √ - 

6 - R. Penampungan Air √ √ √ - 

- R. Pompa Air √ √ √ - 

- R. STP √ √ √ - 

- R. Genset √ √ √ - 

- R. Elektrikal √ √ √ - 

- R. Sampah √ √ √ - 

Sumber : Analisis, 2017 
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4.2.6 Analisis Hubungan Ruang 

1. Hubungan Ruang Kegiatan Utama 

 

 

Bagan 4.2 Hubungan Ruang Kegiatan Utama 

Sumber : Analisis, 2017 

 

2. Hubungan Ruang Kegiatan Penunjang 

 

 

 

Bagan 4.3 Hubungan Ruang Kegiatan Penunjang 

Sumber : Analisis, 2017 

 

 

 

 

 

Berhubungan Langsung 

Berhubungan Tidak Langsung 

Berhubungan Langsung 

Berhubungan Tidak Langsung 
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3. Hubungan Ruang Kegiatan Pengelola 

 

 

Bagan 4.4 Hubungan Ruang Kegiatan Pengelola 

Sumber : Analisis, 2017 

 

4. Hubungan Ruang Kegiatan Parkir 

 

 

Bagan 4.5 Hubungan Ruang Kegiatan Parkir 

Sumber : Analisis, 2017 

 

 

Berhubungan Langsung 

Berhubungan Tidak Langsung 

Berhubungan Langsung 

Berhubungan Tidak Langsung 
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5. Hubungan Ruang Kegiatan Servis 

 

 

 

Bagan 4.6 Hubungan Ruang Kegiatan Servis 

Sumber : Analisis, 2017 

 

6. Hubungan Ruang Kegiatan Utilitas 

 

 

Bagan 4.7 Hubungan Ruang Kegiatan Utilitas 

Sumber : Analisis, 2017 

 

 

 

 

 

Berhubungan Langsung 

Berhubungan Tidak Langsung 

Berhubungan Langsung 

Berhubungan Tidak Langsung 
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4.2.7 Analisis Sirkulasi Ruang 

1. Sirkulasi Kegiatan Utama 

 

Bagan 4.8 Sirkulasi Kegiatan Utama 

Sumber : Analisis, 2017 

 

2. Sirkulasi Kegiatan Penunjang 

 

Bagan 4.9 Sirkulasi Kegiatan Penunjang 

Sumber : Analisis, 2017 
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3. Sirkulasi Kegiatan Pengelola 

 

Bagan 4.10 Sirkulasi Kegiatan Pengelola 

Sumber : Analisis, 2017 

 

4. Sirkulasi Kegiatan Parkir 

 

Bagan 4.11 Sirkulasi Kegiatan Parkir 

Sumber : Analisis, 2017 
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5. Sirkulasi Kegiatan Servis 

 

Bagan 4.12 Sirkulasi Kegiatan Servis 

Sumber : Analisis, 2017 

 

6. Sirkulasi Kegiatan Utilitas 

 

 

 

 

 

 

Bagan 4.13 Sirkulasi Kegiatan Utilitas 

Sumber : Analisis, 2017 
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4.2.8 Analisis Besaran ruang 

- Standar kapasitas orang dalam 1 ruang kelas menurut Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 tahun 2008 tentang standar 

minimum ruang, adalah 32 orang dengan minimum luas ruang 54 m2. 

- Kapasitas 200 orang untuk teater, auditorium dan hall melalui asumsi 

penulis yang merupakan tiga kali pembagian waktu dari jumlah 

pengunjung setiap hari yaitu 600 orang. 

- Untuk parkir kendaraan, asumsi diambil dari pengunjung yang datang 

ke Museum Sains dengan rata rata 600 orang per hari. 

 

1. Besaran Ruang Kegiatan Utama 

Tabel 4.5 Besaran Ruang Kegiatan Utama 

No. Nama Ruang 
Standar 

Ruang 
Kapasitas 

Luas 

(m²) 
Sumber 

1 Fisika 

- Ruang Pameran 2,5 

m²/orang 

300 orang 750 m² AP 

- Ruang Peragaan 2,5 

m²/orang 

300 orang 750 m² AP 

- Ruang Pelatihan 2,5 

m²/orang 

32 orang 80 m² AP 

- Lab. Penelitian 2,5 

m²/orang 

20 orang 50 m² AP 

Jumlah 1630 m² 

2 Kimia 

- Ruang Pameran 2,5 

m²/orang 

300 orang 750 m² AP 

- Ruang Peragaan 2,5 

m²/orang 

300 orang 750 m² AP 

- Ruang Pelatihan 2,5 

m²/orang 

32 orang 80 m² AP 
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- Lab. Penelitian 2,5 

m²/orang 

20 orang 50 m² AP 

Jumlah 1630 m² 

3 Biologi 

- Ruang Pameran 2,5 

m²/orang 

300 orang 750 m² AP 

- Ruang Peragaan 2,5 

m²/orang 

300 orang 750 m² AP 

- Ruang Pelatihan 2,5 

m²/orang 

32 orang 80 m² AP 

- Lab. Penelitian 2,5 

m²/orang 

20 orang 50 m² AP 

Jumlah 1630 m² 

4 Geosains 

- Ruang Pameran 2,5 

m²/orang 

300 orang 750 m² AP 

- Ruang Peragaan 2,5 

m²/orang 

300 orang 750 m² AP 

- Ruang Pelatihan 2,5 

m²/orang 

32 orang 80 m² AP 

- Lab. Penelitian 2,5 

m²/orang 

20 orang 50 m² AP 

Jumlah 1630 m² 

5 Teater 

- Tempat Duduk 

 

1,2 x 0,54 = 

0,648 + 1= 

1,64 m2 

 

200 orang 

 

328 m² 

 

DA 

- Panggung 50 m2/unit 1 unit 50 m² AP 

- Backstage 1,5 

m²/orang 

20 orang 30 m² AP 

Jumlah 408 m² 

6 Auditorium     
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Tempat Duduk 1,2 x 0,54 = 

0,648 + 1= 

1,64 m2 

200 orang 328 m² DA 

- Panggung 50 m2/unit 1 unit 50 m² AP 

- Backstage 1,5 

m²/orang 

20 orang 30 m² AP 

Jumlah 408 m² 

7 Hall 1,5 

m²/orang 

200 orang 300 m² AP 

8 Perpustakaan 

- Tempat Baca 

 

2,32 

m²/tempat 

baca 

 

100 

tempat 

baca 

 

232 m² 

 

DA 

- Rak Buku 6 m²/rak 20 rak 120 m² AP 

Jumlah 352 m² 

Sumber : Analisis, 2017 

 

2. Besaran Ruang Kegiatan Penunjang 

Tabel 4.6 Besaran Ruang Kegiatan Penunjang 

No. Nama Ruang 
Standar 

Ruang 
Kapasitas 

Luas 

(m²) 
Sumber 

1 Ruang Informasi 6,5 

m²/orang 

3 orang 19,5 m² OPD 

2 Loket 

- Luar Ruangan 

 

0,65 

m²/orang 

 

100 orang 

 

65 m² 

 

OPD 

- Dalam Ruangan 6,5 

m²/orang 

5 orang 32,5 m² OPD 

Jumlah 97,5 m² 

3 Lobby 

- Lobby 

  

200 orang 

 

300 m² 

 

AP 
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1,5 

m²/orang 

- Receptionist 3,5 

m²/orang 

2 orang 7 m² AP 

Jumlah 307 m² 

4 Ruang Koleksi 

 

30 

m²/ruang 

2 ruang 60 m² AP 

5 Foodcourt 45 

m²/tenant 

5 tenant 225 m² AP 

6 Souvenir Area 20 

m²/tenant 

5 tenant 100 m² AP 

Sumber : Analisis, 2017 

 

3. Besaran Ruang Kegiatan Pengelola 

Tabel 4.7 Besaran Ruang Kegiatan Pengelola 

No. Nama Ruang 
Standar 

Ruang 
Kapasitas 

Luas 

(m²) 
Sumber 

1 Ruang Kepala UPT 20 

m²/ruang 

1 ruang 20 m² OPD 

2 Ruang Kepala 

Museum 

15 

m²/ruang 

1 ruang 15 m² OPD 

3 Ruang Meeting 6 

m²/orang 

20 orang 120 m² OPD 

4 Ruang Administrasi 

& Tata Usaha 

6 

m²/orang 

7 orang 42 m² OPD 

5 Ruang Kurator 

Koleksi 

6 

m²/orang 

5 orang 30 m² OPD 

6 Ruang Konservator 

Laboratorium 

6 

m²/orang 

5 orang 30 m² OPD 

7 Kantor Bagian 

Perpustakaan 

6 

m²/orang 

5 orang 30 m² OPD 

8 Kantor Bagian 

Pameran 

6 

m²/orang 

5 orang 30 m² OPD 
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9 Kantor Bagian 

Peragaan 

6 

m²/orang 

5 orang 30 m² OPD 

10 Kantor Bagian 

Edukasi 

6 

m²/orang 

5 orang 30 m² OPD 

11 Kantor Keamanan 6 

m²/orang 

3 orang 18 m² OPD 

12 Ruang CCTV 6 

m²/orang 

3 orang 18 m² OPD 

13 Ruang Loker 

Karyawan 

3 

m²/orang 

30 orang 90 m² OPD 

14 Ruang Istirahat 3 

m²/orang 

20 orang 60 m² OPD 

Sumber : Analisis, 2017 

 

4. Besaran Ruang Kegiatan Parkir 

Tabel 4.8 Besaran Ruang Kegiatan Servis 

No. Nama Ruang 
Standar 

Ruang 

Kapasit

as 

Luas 

(m²) 
Sumber 

1 Tempat Parkir 

Pengunjung  

- Motor Pengunjung 

 

2 m²/motor 

 

200 

orang= 

100 unit 

 

 

200 m² 

 

 

DA 

- Mobil Pengunjung 12,5 

m²/mobil 

200 

orang= 

50 unit 

625 m² DA 

- Bus 38,5 m²/bus 200 

orang= 

5 unit 

192,5 

m² 

DA 

Jumlah 1017,5 m² 

2 Tempat Parkir 

Pengunjung  

- Motor Pengelola 

 

2 m²/motor 

 

65 

orang/u

nit 

 

130 m² 

 

DA 
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- Mobil Pengelola 12,5 

m²/mobil 

5 

orang/u

nit 

62,5 m² DA 

Jumlah 192,5 m² 

3 Plaza ½ luas 

parkir  

- 605 m² AP 

4 Drop Off 12,5 

m²/mobil 

2 Mobil 25 m² DA 

Sumber : Analisis, 2017 

 

5. Besaran Ruang Kegiatan Servis 

Tabel 4.9 Besaran Ruang Kegiatan Servis 

No. Nama Ruang 
Standar 

Ruang 
Kapasitas 

Luas 

(m²) 
Sumber 

1 Gudang  12,5 

m²/ruang 

2 ruang 25 m² AP 

2 Pantry 9 

m²/ruang 

1 ruang 9 m² AP 

3 Loading Dock 9 m²/unit 2 unit 18 m² AP 

4 KM/WC Pengunjung 3 

m²/kubikal 

12 kubikal 36 m² SK 

5 KM/WC Pengelola 3 

m²/kubikal 

12 kubikal 36 m² SK 

6 Musholla 1 

m²/orang 

30 orang 30 m² SK 

7 Pos Satpam 1,2 

m²/orang 

5 orang 6 m² DA 

Sumber : Analisis, 2017 

 

 

 

 



 
 
 

Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur 

 

Museum Sains di Kota Semarang dengan Pendekatan Hi-Tech  103 
 

6. Besaran Ruang Kegiatan Utilitas 

Tabel 4.10 Besaran Ruang Kegiatan Utilitas 

No. Nama Ruang 
Standar 

Ruang 
Kapasitas 

Luas 

(m²) 
Sumber 

1 R. Penampungan Air 16 m2 / 

unit 

1 Unit 16 m2  AP 

2 R. Pompa Air 16 m2 / 

unit 
1 Unit 16 m2  AP 

3 R. STP 16 m2 / 

unit 
1 unit 16 m2  SK 

4 R. Genset 16 m2 / 

unit 
2 Unit 32 m² SK 

5 R. Elektrikal 16 m2 / 

unit 
1 Unit 16 m2  SK 

6 R. Sampah 16 m2 / 

unit 
1 Unit 16 m2  AP 

Sumber : Analisis, 2017 

 

Keterangan :  

SK  : Studi Kasus 

AP  : Asumsi Penulis 

DA : Data Arsitek 

OPD : Office Planing Design 
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4.3 Aspek Kontekstual 

4.3.1 Lokasi Site 

Lokasi site berada dekat dengan kawasan PRPP Semarang lebih 

tepatnya di Jl. Anjasmoro Raya. Site berada di Kecamatan semarang 

Utara dan masuk ke dalam BWK III, meliputi pusat kegiatan transportasi 

dan  kawasan rekreasi.  

 

Gambar 4.1 Lokasi Site Terpilih 

Sumber : Data Pribadi, 2017 

 

Di kawasan site terdapat bangunan-bangunan penunjang yang 

berada tidak jauh dari site, seperti di anatarnya : 

- PRPP Semarang 

- Giant Mall 

PRPP Semarang Giant 

PT. Redja Abadi SMP SMA Krista Mitra 

Delta SPA PT. IPU 

Hotel Puri Garden STIKES Telogosari 
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- SMP SMA Krista Mitra 

- STIKES Telogosari 

- Delta SPA and Massage 

- Hotel Puri Garden 

- PT. Redja Abadi 

- PT. Indonesia Perkasa Usahatama 

 

- Batasan Site 

Utara  : Lahan Kosong  

Timur  : Lahan Kosong 

Selatan : Pertokoan 

Barat  : Pertokoan 

- Ketentuan 

Luas lahan  = 16.000 m² 

KDB   = 60% 

Ketinggian Lantai Bangunan =  3 lantai 

Garis Sepadan   =  32 m 

Lebar jalan  =  10 m 

 

4.3.2 Analisis Site 

1. Aksesibilitas 

a. Data:  

Site berada dekat persimpangan dan dapat ditempuh oleh 

dua jalan yaitu Jalan Anjasmoro Raya dan jalan masuk 

perumahan. Site dapat ditempuh dari arah utara yaitu PRPP dan 

dari arah selatan yaitu dari Semarang Kota. 

Jalan Anjasmoro Raya ini merupakan jalan dua arah dengan 

terdapat sekat di tengah jalan dan lebar jalan tiap jalur adalah 10 

meter. Kemudian untuk jalan samping site merupakan jalan dua 

arah dengan lebar jalan 6 meter.  
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Gambar 4.2 Potongan Jalan Anjasmoro Raya 

Sumber : Data Pribadi, 2017 

 

Gambar 4.3 Potongan Jalan Samping Site 

Sumber : Data Pribadi, 2017 

b. Analisis: 

Site berada di bundaran persimpangan yang cukup padat 

sehingga pintu masuk atau keluar museum harus berjarak minimal 

25 meter dari persimpangan. 

 

Gambar 4.4 Analisis Aksesibilitas Site 

Sumber : Data Pribadi, 2017 

c. Respons: 

Untuk mempermudah pengunjung, pengelola maupun 

servis memasuki area museum 

- Terdapat dua jenis entrance yaitu untuk kendaraan dan juga 

untuk pejalan kaki sehingga akses untuk pejalan kaki lebih 

nyaman. 
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- Diletakkan Drop Off di pintu depan untuk menurunkan 

pengunjung. 

- Site berada di dekat persimpangan sehingga main entrence 

harus berjarak minimal 25 m dari persimpangan guna 

mengurangi kemacetan 

- Main Entrance diletakkan pada area depan site sebelah utara 

dan pintu keluar di sebelah selatan sehingga tidak 

mengganggu arus lalu lintas pada persimpangan jalan, untuk 

pintu masuk servis diletakkan terpisah dengan jalur pengunjung 

yaitu di samping site. 

 

 

Gambar 4.5 Respons Aksesibilitas Site 

Sumber : Data Pribadi, 2017 

 

2. Kebisingan 

a. Data: 

Dari hasil survey lokasi tapak memiliki intensitas kendaraan 

bermotor yang cukup tinggi disebabkan lokasi tersebut merupakan 

salah satu pusat aktivitas masyarakat Semarang untuk pusat 

rekreasi. Sehingga lingkungan sekitar tapak cukup bising. 

b. Analisis: 

Kebisingan pada site ini bersumber pada kendaran yang 

melintasi Jalan Anjasmoro Raya dan jalan di samping site.  

 



 
 
 

Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur 

 

Museum Sains di Kota Semarang dengan Pendekatan Hi-Tech  108 
 

 

Gambar 4.6 Analisis Kebisingan Site 

Sumber : Data Pribadi, 2017 

 

c. Respons: 

- Pada sebuah bangunan museum sains terdapat kelas 

pelatihan dan ruang-ruang yang membutuhkan suasana 

tenang. Untuk mengatasi kebisingan ini maka diletakkan pohon 

sebagai peredam kebisingan. 

  

Gambar 4.7 Respons Kebisingan Site 

Sumber : Data Pribadi, 2017 

 
- Jarak antara bangunan dan sumber bunyi lebih diperhatikan, 

semakin jauh jarak bangunan dari sumber bunyi maka 

intensitas bunyi semakin rendah. 

- Pada entrannce diletakkan kolam untuk menurunkan suhu 

udara karena suhu rendah akan lebih menyerap suara daripada 

udara bersuhu tinggi. 
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3. Klimatologi 

a. Data: 

 

Gambar 4.8 Sunpath Site 

Sumber : Data Pribadi, 2017 

 

Tabel 4.11 Suhu Udara, Kecepatan Angin dan Kelembaban Kota 

Semarang 

Tahun Suhu 
Udara (0C) 

Kecepatan 
Angin (km/h) 

Kelembaban 
(%) 

2010 27,9 6 79 

2011 27,7 7 75 

2012 28,8 7 75 

2013 27,9 10 78 

2014 28 6 76 

2015 28 6 76 

Sumber : BPS Kota Semarang, 2016 

 

b. Analisis: 

Jalan utama site berada di sebelah barat dengan artian 

matahari bergerak dari belakang site menuju ke depan site. Arah 

angin pada siang hari menuju ke sungai sedangkan pada malam 

hari angin bergerak dari sungai. 
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Gambar 4.9 Analisis Klimatologi Site 

Sumber : Data Pribadi, 2017 

 

c. Respons: 

Untuk mengatasi masalah panas matahari dan arah angin, 

maka: 

- Diletakkan pepohonan untuk mereduksi panas dan membuat 

suasana menjadi lebih sejuk 

- Dibuatkanlah Sun Shading dan kanopi pada bagian barat yang 

terpapar panas matahari dengan intensitas tinggi untuk 

meminimalisir panas matahari masuk ke dalam bangunan 

- Membuat sirkulasi udara dengan menata alur bangunan 

supaya angin dapat menyebar 

  

Gambar 4.10 Respons Klimatologi Site 

Sumber : Data Pribadi, 2017 

 

 

4. View to Site 

a. Data: 

Site berbatasan dengan pertokoan dan di seberang site 

terdapat bangunan SPA. Site juga berada dekat bundaran 

persimpangan yang cukup padat kendaraan yang melintas. 
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b. Analisis: 

Jalan Anjasmoro dan wilayah bundaran merupakan area 

yang banyak dilalui kendaraan sehingga menjadi area dengan 

sudut pandang paling menarik. 

 

 

Gambar 4.11 Analisis View to Site 

Sumber : Data Pribadi, 2017 

 

c. Respons: 

- Agar pengunjung dapat mengetahui keberadaan museum 

sains tersebut maka area depan dan bundaran diberi landmark 

sebagai penanda dan identitas bangunan seperti sculpture 

- Dinding pembatas site dibuat tidak terlalu tinggi agar tidak 

mengganggu pandangan ke dalam site sehingga pengunjung 

tertarik untuk datang.  

-  

 

Gambar 4.12 Respons View to Site 

Sumber : Data Pribadi, 2017 

 

5. Topografi 

a. Data: 

Site berada di kawasan sebelah utara Kota Semarang yang 

cukup datar. Site dilewati oleh lima garis kontur. 
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b. Analisis: 

Keadaan site terdapat lima perbedaan elevasi. Untuk 

sebuah bangunan museum tidak terlalu bermasalah karena 

bangunan museum yang landed dan berpotensial untuk area 

pertunjukan seperti amphiteater. 

 

Gambar 4.13 Analisis Topografi 

Sumber : Data Pribadi, 2017 

c. Respons: 

- Cut and fill, untuk mengatasi keadaan site yang berkontur 

adalah dengan cara menggali kontur yang lebih tinggi untuk 

mengisi kontur yang lebih rendah. 

- Split level, pada bangunan atau landscape taman dapat dibuat 

sedikit bertingkat mengikuti ketinggian kontur eksisting. 

- Pada bangunan dan juga taman yang berkontur akan dibuatkan 

talud. Talud merupakan dinding penahan tanah, penggunaan 

talud ini supaya tanah dapat stabil dan tidak longsor. 

 

4.4 Aspek Teknis 

4.4.1 Sub Struktur 

Dalam pemilihan bentuk dan jenis pondasi yang memadai perlu 

diperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan pekerjaan pondasi 

tersebut. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam penentuan 

jenis pondasi adalah (Susanta, 2007): 

- Keadaan tanah yang akan dipasangi pondasi 

- Batasan-batasan akibat konstruksi di atasnya (superstructure) 

- Faktor lingkungan 

- Waktu pekerjaan 

- Biaya 

- Ketersediaan material pembuatan pondasi di daerah tersebut 

0.00 +1.00 +1.00 +2.00 +3.00 +4.00 
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Pemilihan bentuk pondasi yang didasarkan pada daya dukung 

tanah, perlu diperhatikan beberapa hal berikut. 

- Bila tanah keras terletak pada permukaan tanah atau 2-3 meter di 

bawah permukaan tanah maka pondasi yang dipilih sebaiknya jenis 

pondasi dangkal (pondasi lajur atau pondasi tapak) dan pondasi 

strouspile. 

- Bila tanah keras terletak pada kedalaman hingga 10 meter atau lebih 

di bawah permukaan tanah maka jenis pondasi yang biasanya 

dipakai adalah pondasi tiang minipile dan pondasi sumuran atau 

borepile. 

- Bila tanah keras terletak pada kedalaman hingga 20 meter atau lebih 

di bawah permukaan tanah maka jenis pondasi yang biasanya 

dipakai adalah pondasi tiang pancang atau pondasi borepile. 

1. Pondasi Lajur Pasangan Batu 

Pondasi ini digunakan untuk bangunan-bangunan sederhana 

pada tanah asli yang cukup baik. Biasanya kedalaman pondasinya 

antara 60-80 cm dengan lebar tapak sama dengan tingginya. 

Kebutuhan bahan baku untuk pondasi ini adalah batu belah, pasir 

pasang, dan semen PC (Susanta, 2007). 

Kelebihan: 

- Mudah pelaksanaannya 

- Cepat waktu pengerjaannya 

- Mudah mendapatkan batu belah 

Kekurangan: 

- Sulit diperoleh batu belah di daerah tertentu 

- Lebuh mahal bila digunakan untuk bangunan bertingkat 
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Gambar 4.14 Pengerjaan Pondasi Pasangan Batu 

Sumber: Susanta, 2007 

 

2. Pondasi Tapak atau Plat Beton 

Pondasi ini biasa digunakan untuk bangunan bertingkat atau 

bangunan di atas tanah lembek. Jenis bahan bakunya ialah batu 

pecah, pasir beton, semen PC, dan papan kayu untuk bekisting 

(Susanta, 2007). 

Kelebihan: 

- Biaya lebih murah 

- Galian tanah lebih sedikit karena hanya dilakukan pada titik yang 

ada kolom strukturnya saja 

- Untuk bangunan bertingkat, penggunaan pondasi ini lebih andal 

dibanding pondasi batu kali 

Kekurangan: 

- Harus dipakai bekisting sehingga pengerjaan lebih lama 

- Tidak semua tukang dapat mengerjakan, diperlukan pemahaman 

terhadap ilmu struktur 

 

Gambar 4.15 Detail Potongan Pondasi Plat Beton 

Sumber: Susanta, 2007 
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3. Pondasi Sumuran 

Pondasi sumuran (Susanta, 2007) merupakan jenis pondasi 

dalam yang dicor di tempat dengan menggunakan komponen beton 

dan batu belah sebagai pengisinya. Disebut sumuran karena pondasi 

ini dimulai dengan penggalian tanah berdiameter 60-80 cm seperti 

menggali sumur. Kedalaman pondasi sumuran dapat mencapai 8 m. 

Kelebihan: 

- Sebagai alternatif penggunaan pondasi dalam bila material batu 

cukup banyak dan tidak memungkinkan tiang pancang 

- Tidak diperlukan alat berat 

- Biaya lebih murah untuk tempat tertentu 

Kekurangan: 

- Boros adukan beton 

- Hasil coran beton yang dalam sehingga sulit dikontrol 

- Sangat sulit digunakan untuk tanah lumpur karena sulit dalam 

penggalian 

 

Gambar 4.16 Detail Potongan Pondasi Sumuran 

Sumber: Susanta, 2007 

 

4. Pondasi Strouspile atau Borepile 

Pondasi ini (Susanta, 2007) termasuk kategori pondasi dangkal 

tetapi digunakan untuk beban yang tidak terlalu berat biasanya untuk 

rumah tinggal atau bangunan dengan bentang antarkolom tidak 

panjang. Cara kerja pemasangan pondasi ini adalah pengeboran 

tanah dengan diameter sesuai perhitungan struktur, selanjutnya 

digunakan casing dari pipa PVC yang dicor sambil diangkat casing-

nya. Casing digunakan pada tanah lembek. 
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Kedalaman pondasi ini dapat mencapai 5 meter. Biasanya 

ukuran diameter pondasi yang sering dipakai adalah 20, 30 dan 40 

cm tergantung diameter mata bor. Sama halnya pondasi tiang 

pancang, pondasi ini ditumpu pada dudukan beton (pile cap) yang 

mengikatkan tulangan pondasi pada sloo dan kolom. 

Kelebihan: 

- Volume betonnya sedikit 

- Biaya relatif murah 

- Ujung pondasi dapat bertumpu pada tanah keras 

Kekurangan: 

- Diperlukan peralatan bor 

- Pelaksanaan pemasangan relatif sulit 

- Bila pemasangan tidak bagus pondasi cepat keropos 

 

Gambar 4.17 Detail Potongan Pondasi Strauspile 

Sumber: Susanta, 2007 

 

5. Pondasi Tiang Pancang 

Pondasi tiang pancang (Susanta, 2007) merupakan pondasi 

yang mampu menahan gaya ortogonal ke sumbu tiang dengan 

menyerap lenturan. Pelaksanaan pekerjaan tiang pancang dilakukan 

dengan alat diesel hammer. Sistem kerja diesel hammer  adalah 

dengan pemukulan sehingga dapat menimbulkan suara keras dan 

getaran pada daerah sekitar. Itulah sebabnya pemancangan jenis 

pondasi ini menjadi permasalahan tersendiri terhadap lingkungan. 

- Mini Pile 

Tiang pancang berukuran kecil digunakan untuk bangunan-

bangunan bertingkat rendah dan pada tanah yang relatif baik. 

- Maxi Pile 
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Tiang pancang ini berbentuk bulat (spun pile) atau kotak 

(square pile). Penggunaannya untuk beban yang besar pada 

bangunan bertingkat tinggi. 

Kelebihan: 

- Mutu beton terjamin karena dibuat pabrikasi 

- Pondasi dapat mencapai daya dukung tanah yang paling keras 

- Daya dukung tidak hanya dari ujung tiang tapi juga lekatan pada 

sekeliling tiang 

- Daya dukung pada penggunaan tiang kelompok atau grup 

sehingga sangat kuat 

- Harga tiang pancang relatif lebih murah bila dibandingkan dengan 

pondasi sumuran 

Kekurangan: 

- Untuk daerah yang berada di dalam gang kecil, pengerjaannya 

sulit dilakuakan karena faktor angkutan 

- Penggunaannya baru pada daerah perkotaan dan sekitarnya 

- Bila digunakan di luar perkotaan, biasanya volume sedikit 

sehingga harganya menjadi jauh lebih mahal 

 

Gambar 4.18 Detail Potongan Pondasi Tiang Pancang 

Sumber: Susanta, 2007 

 

4.4.2 Mid Struktur 

1. Kolom 

Kolom (Susanta, 2007) merupakan bagian struktur atas yang 

diletakkan dengan posisi vertikal. Kolom berfungsi sebagai pengikat 

pasangan dinding bata dan penerus beban dari atas ke pondasi. 
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Jarak antartiang beton adalah 3-4 meter. Dimensi kolom tergantung 

pada beban yang akan diterima. 

Untuk rumah tinggal bertingkat, dengan bentang antarkolom 

sepanjang 4-5 meter, dapat digunakan dimensi 20x25 cm. Besi 

tulangannya menggunakan diameter 12 mm. Jumlah besi tulangan 

sebanyak enam buah dengan besi cincin berdiameter 6-8 mm dan 

jarak antarcincin 15-20 cm. 

 

Gambar 4.19 Detail Kolom 

Sumber: Susanta, 2007 

Selain itu terdapat pula struktur kolom bercabang yang 

merupakan salah satu alternatif struktur untuk memecahkan bentang 

lebar. Bentuk kolom bercabang menyerupai pohon, yaitu ada batang 

utama yang tertanam di pondasi, batang utama tersebut menahan 

cabang-cabang diagonal dan puncaknya menumpu balok-balok atap 

dengan join sendi. Pada dasarnya struktur kolom bercabang 

merupakan struktur semi form-active, karena didalam batang dan 

cabang-cabangnya bekerja momen dan gaya asial tekan. Bentuknya 

yang menyerupai pohon menguntungkan karena sistem tersebut 

mempunyai batang yang pendek-pendek sehingga jarak antara titik 

pembebanan dengan penumpunya pendek, dengan demikian 

panjang tekuknya relatif kecil. 

 

Gambar 4.20 Kolom Bercabang 

Sumber: lucportfolio.files.wordpress.com, Diakses 2017 
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4.4.3 Upper Struktur 

1. Sistem Stuktur Kabel 

Sistem struktur kabel (Seulgi, 2015) adalah sebuah sistem 

struktur yang bekerja berdasarkan prinsip gaya tarik, terdiri atas 

kabel baja, sendi, batang, dan lain-lain yang menyanggah sebuah 

penutup yang menjamin tertutupnya sebuah bangunan. Struktur 

kabel dan jaringan dapat juga dinamakan struktur tarik dan tekan, 

karena pada kabel-kabel hanya dilimpahkan gaya-gaya tarik, 

sedangkan kepada tiang-tiang pendukungnya hanya dilimpahkan 

gaya tekan. 

 

Gambar 4.21 Struktur Kabel 

Sumber: samudro.wordpress.com, Diakses 2017 

 

2. Sistem Struktur Busur (Arch) 

Sistem struktur busur (Seulgi, 2015) adalah sistem struktur 

yang berupa elemen garis yang berbentuk busur dengan lenting 

tertentu dimana kekuatan lentingan yang ada mampu menahan 

beban tekan yang cukup besar. Sistem struktur ini memiliki 2 

tumpuan beban pada kedua kaki tempat ia berpijak. 

 

Gambar 4.22 Struktur Busur 

Sumber: nusantarabajaprima.com, Diakses 2017 
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3. Sistem Struktur Kubah (Dome) 

Sistem struktur kubah (Seulgi, 2015) adalah struktur 

hemispherical yang berkembang dari lengkungan. Kubah adalah 

salah satu bentuk yang paling efisien untuk menutupi daerah yang 

luas, karena dapat membungkus jumlah maksimum ruang dengan 

luas permukaan minimum. 

 

Gambar 4.23 Struktur Kubah 

Sumber: alibaba.com, Diakses 2017 

 

4. Sistem Struktur Cangkang (Shell) 

Sistem struktur cangkang (Seulgi, 2015) adalah bentuk 

struktural tiga dimensi yang memiliki sifat kaku dan tipis, serta 

memiliki permukaan lengkung. Pada dasarnya, sistem struktur 

cangkang diambil dari bentuk yang ada di alam seperti kulit telur, 

tempurung buah kelapa, cangkang kepiting, cangkang keong, dan 

sebagainya. Sistem struktur ini memiliki pelat yang melengkung ke 

satu arah atau lebih, yang tebalnya jauh lebih kecil daripada 

bentangnya. 

 

Gambar 4.24 Struktur Cangkang 

Sumber: wikipedia.org, Diakses 2017 
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5. Sistem Struktur Pneumatik 

Sistem struktur pneumatik (Seulgi, 2015)  adalah salah satu 

sistem struktur yang termasuk dalam kelompok soft shell, dimana 

sistem struktur ini memiliki ciri khas semua gaya yang terjadi pada 

membrannya berupa gaya tarik. Pada pneumatik, gaya tarik terjadi 

karena adanya perbedaan tekanan udara di dalam struktur 

pneumatic dengan tekanan udara di luar struktur ini. 

 

Gambar 4.25 Struktur Pneumatik 

Sumber: ronymedia.wordpress.com, Diakses 2017 

 

6. Sistem Struktur Membran 

Sistem struktur membran (Seulgi, 2015)  adalah sistem struktur 

yang menggunakan material membran. Sistem struktur ini memikul 

beban dengan mengalami tegangan tarik. Membran yang digunakan 

dalam sistem struktur ini sangatlah tipis sehingga sistem struktur ini 

tidak dapat menerima gaya tekan dan geser. 

 

Gambar 4.26 Struktur Membran 

Sumber: alibaba.com, Diakses 2017 

 

7. Sistem Struktur Spaceframe 

Sistem struktur spaceframe (Seulgi, 2015) adalah sistem 

struktur yang dirakit dari elemen-elemen linear yang disusun 

sedemikian rupa agar gaya dapat ditransfer secara tiga dimensi ke 
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tanah. Dalam beberapa kasus, sistem struktur space frame 

dapat juga berupa dua dimensi. 

 

Gambar 4.27 Struktur Space Frame 

Sumber: alibaba.com, Diakses 2017 

 

8. Sistem Struktur Folded Plate 

Sistem struktur folded plate (Seulgi, 2015) adalah rakitan pelat 

datar kaku yang terhubung sepanjang tepi hingga membentuk 

sedemikian rupa sehingga membuat sistem struktur yang mampu 

membawa beban tanpa perlu balok pendukung tambahan di 

sepanjang tepi. 

 

 

Gambar 4.28 Struktur Folded Plate 

Sumber: pinterest, Diakses 2017 

 

4.5 Aspek Kinerja 

Sistem kinerja pada Museum Sains di Semarang menerapkan Building 

Automation System (BAS) dimana BAS adalah sebuah pemrograman, 

komputerisasi, intelligent network dari peralatan elektronik yang memonitor 

dan mengontrol sistem mekanis sistem yang bekerja pada sebuah gedung.  

Building Automation Systems mengoptimasi start-up dan performansi dari 

peralatan HVAC dan sistem alarm. BAS dalam jumlah besar menambah 

interaksi dari mekanikal subsistem dalam gedung, meningkatkan 

kenyamanan pemilik, minimasi energi yang digunakan, dan menyediakan off-
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site control gedung. BAS berbasis kontrol komputer untuk mengkoordinasi, 

mengorganisasi, dan mengoptimasi kontrol subsistem pada gedung seperti 

keamanan, kebakaran/keselamatan, eskalator, pencahayaan dan lain-lain. 

 

4.5.1 Sistem Elektrikal 

1. Jaringan Listrik 

Daya listrik menurut Juwana (2005) dipasok dari pembangkit 

tenaga listrik melalui jaringan kabel tegangan tinggi oleh PLN. Daya 

listrik dipasok ke dalam bangunan yang disalurkan melalui kabel 

bawah tanah untuk bangunan tinggi atau kabel udara dari tiang listrik 

untuk bangunan menengah ke bawah. 

 

 

Bagan 4.14 Pasokan Listrik 

Sumber : Analisis, 2017 

 

Gambar tersebut menunjukkan skematik dari instalasi jaringan 

listrik, baik yang berasal dari PLN maupun dari pembangkit cadangan 

listrik (genset – generator set) yang disiapkan manakala pasokan 

daya listrik PLN terganggu. 

Jika aliran listrik PLN terhenti, maka pasokan daya listrik 

diambil dari pembangkit listrik cadangan (genset – generator set) 

yang digerakkan dengan bantuan mesin diesel. Genset diletakkan di 

dalam ruang yang kedap suara agar suara yang ditimbulkan mesin 

diesel tidak mengganggu aktivitas dalam bangunan (Juwana, 2005). 

Trafo Sekring 
Switch 

board 

Panel  Surya 

Room Genset 

PLN 

Room 

Room 
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Gambar 4.29 Tipikal Pemasangan Pembangkit Listrik Cadangan 

Sumber : Juwana, 2005 

 

Pembangkit listrik tenaga surya adalah pembangkit listrik yang 

mengubah energi surya menjadi energi listrik. Pembangkitan listrik 

bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung 

menggunakan fotovoltaik dan secara tidak langsung 

dengan pemusatan energi surya. Fotovoltaik mengubah secara 

langsung energi cahaya menjadi listrik menggunakan efek 

fotoelektrik. Pemusatan energi surya menggunakan sistem lensa 

atau cermin dikombinasikan dengan sistem pelacak untuk 

memfokuskan energi matahari ke satu titik untuk menggerakan mesin 

kalor. 

 

Gambar 4.30 Pembangkit Listrik Tenaga Surya 

Sumber : panelsurya.com, 2017 

 

2. Jaringan Kabel Telepon 

Perancangan jaringan telepon (Juwana, 2005) didasarkan pada 

prakiraan per satuan luas lantai yang akan dipengaruhi alokasi 

kebutuhan ruangan diantaranya: 

a. Layanan penerimaan telepon, berikut panel utama telepon. 

b. Saluran vertikal (riser), pipa saluran, dan panel distribusi. 



 
 
 

Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur 

 

Museum Sains di Kota Semarang dengan Pendekatan Hi-Tech  125 
 

c. Lemari untuk perlengkapan telekomunikasi. 

d. Lokasi tempat penambahan sambungan. 

e. Ruang peralatan untuk perlengkapan khusus telekomunikasi. 

f. Sistem distribusi, termasuk pipa jaringan, kotak sambungan di 

lantai, dan lain-lain. 

Untuk dapat berfungsinya sistem komunikasi di dalam 

bangunan, diperlukan saluran telepon dari Telkom, yang mempunyai 

fasilitas hubungan ke luar lokal (dalam kota), hubungan ke luar 

interlokal (DDD – Domestic Direct Dialling) atau hubungan ke luar 

internasional (IDD – International Direct Dialling). 

Sistem dalam bangunan dimulai dari saluran Telkom ke fasilitas 

PABX (Private – Automatic Branch Exchange), selanjutnya 

dihubungkan ke kotak hubung induk (MDF – Main Distribution 

Frame). Melalui kabel distribusi(DC – Distribution Cable) jaringan 

telepon disebarkan ke kotak terminal (JB – Junction Box) yang ada 

pada tiap-tiap lantai bangunan. Dari kotak terminal ini jaringan 

telepon diteruskan ke setiap pesawat telepon. 

3. Jaringan Suara 

Jaringan suara pada bangunan ini digabungkan dengan sistem 

keamanan, sistem tanda bahaya, dan sistem pengatur waktu 

terpusat. Sistem tata suara biasanya diintegrasikan dengan sistem 

tanda bahaya, sehingga bila terjadi kondisi darurat (kebakaran), 

sistem tanda bahaya mendapatkan prioritas sinyal dari sistem suara 

untuk membunyikan tanda bahaya (sirine) atau program panduan 

evakuasi ke seluruh bangunan. 

Sistem tata suara untuk daerah lobby, koridor, obyek museum, 

area parkir, ruang administrasi dan lainnya selain digunakan untuk 

keperluan panduan evakuasi, digunakan pula untuk pemanggilan 

(pagging) atau keperluan informasi lainnya (Juwana, 2005). 
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Gambar 4.31 Jaringan Suara 

Sumber : selyaproduct.com, 2017 

 

4. Jaringan Komputer 

Adanya server komputer memungkinkan disajikannya 

pelayanan yang beragam dalam suatu bangunan, antara lain: untuk 

keperluan ruang kerja (work station) dengan penggunaan komputer 

personal (PC – Personal Computer), untuk layanan jaringan lokal 

(LAN – Local Area Network) dengan beberapa terminal dan printer, 

untuk telecopier dan fascimilie, untuk dihubungkan dengan pesawat 

telepon ataupun untuk pengendalian lingkungan dan keselamatan 

(Juwana, 2005). 

 

Gambar 4.32 Konfigurasi Layanan Jaringan Komputer 

Sumber : Juwana, 2005 
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Dalam bangunan ini, penggunaan komputer juga untuk 

menunjang fasilitas obyek museum sebagai salah satu alat penjelas 

pada obyek museum dan pencari informasi secara komputerisasi. 

5. Jaringan Wi-Fi 

Wi-Fi merupakan kependekan dari Wireless Fidelity, istilah Wi-

Fi dalam bahasa Inggris ber-sinonim dengan WLAN (wireless local 

area network). Oleh karenanya Wi-Fi dikenal juga dengan cara 

terhubung dengan Internet menggunakan titik akses (hotspot) 

terdekat. Titik akses tersebut biasanya terhubung dengan BTS (Base 

Transciever Station) yang merupakan tower penguat pemancar 

sinyal seluler. 

 

Gambar 4.33 Jaringan Wi-Fi 

Sumber : aptika.kominfo.go.id, Diakses 2017 

 

6. Jaringan MATV 

Dalam distribusi system MATV ini ada lima konsep utama yaitu, 

headend, trunk cable, distribution cable, drop cable, dan terminal. 

Headend adalah pusat transmisi utama dalam sistem jaringan ini. 

Setelah menerima signal dari stasiun TV kemudian diproses untuk 

didistribusikan ke kamar-kamar atau ruangan yang tersedia televisi 

melalui kabel tentunya. Metode MATV yang digunakan yaitu 

switched-star-signal yang didistribusikan melalui trunk cable dari 

headend ke sejumlah local center. Disini dipasang router yang 

berfungsi untuk memperlancar lalu lintas transmisi jika suatu saat ada 

gangguan. Dari headend menuju local center menggunakan kabel 
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coaxial, kemudian diteruskan ke district center yang langsung 

terhubung ke ruang-ruang. 

 

Gambar 4.34 Jaringan MATV 

Sumber : latansateknologi.blogspot.co.id. Diakses 2017 

 

4.5.2 Sistem Pencahayaan 

Menurut sumbernya, pencahayaan dapat dibagi menjadi : 

1. Pencahayaan alami 

Pencahayaan alami adalah sumber pencahayaan yang berasal 

dari sinar matahari. Sinar alami mempunyai banyak keuntungan, 

selain menghemat energi listrik juga dapat membunuh kuman. Untuk 

mendapatkan pencahayaan alami pada suatu ruang diperlukan 

jendela-jendela yang besar ataupun dinding kaca sekurang-

kurangnya 1/6 daripada luas lantai. 
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Gambar 4.35 Pencahayaan Alami Ruangan 

Sumber: khairiah.com, Diakses 2017 

 

Sumber pencahayaan alami kadang dirasa kurang efektif 

dibanding dengan penggunaan pencahayaan buatan, selain karena 

intensitas cahaya yang tidak tetap, sumber alami menghasilkan 

panas terutama saat siang hari. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan 

agar penggunaan sinar alami mendapat keuntungan, yaitu: 

- Variasi intensitas cahaya matahari 

- Distribusi dari terangnya cahaya 

- Efek dari lokasi, pemantulan cahaya, jarak antar bangunan 

- Letak geografis dan kegunaan bangunan gedung 

 

Untuk mengatasi masalah panas yang masuk ke dalam 

bangunan maka dapat menerapkan sistem tirai otomatis yang 

menggunakan sensor mengikuti arah gerak matahari sehingga 

cahaya dapat masuk tanpa menghasilkan suhu udara  yang tinggi. 

 

 

Bagan 4.15 Sistem Tirai Otomatis 

Sumber : Analisis, 2017 

 

2. Pencahayaan buatan 

Pencahayaan buatan adalah pencahayaan yang dihasilkan 

oleh sumber cahaya selain cahaya alami. Pencahayaan buatan 

ADC DAC Microcontroller Mesin 

Penggerak 
LDR 
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sangat diperlukan apabila posisi ruangan sulit dicapai oleh 

pencahayaan alami atau saat pencahayaan alami tidak mencukupi.  

Sistem pencahayaan buatan yang digunakan pada bangunan 

ini menggunakan sistem otomatis dengan memanfaatkan sensor 

Light Dependent Resistor (LDR). LDR merupakan sebuah resistor 

yang nilai resistansinya berubah seiring perubahan initensitas 

cahaya yang mengenainya, apabila intensitas cahaya yang 

mengenai LDR sedikit maka LDR akan memiliki resistansi yang besar 

sehingga lebih menghemat energi. 

 

 

Bagan 4.16 Sistem Lampu Otomatis 

Sumber : Analisis, 2017 

 

Fungsi pencahayaan buatan sendiri, baik yang diterapkan 

secara tersendiri maupun yang dikombinasikan dengan 

pencahayaan alami adalah sebagai berikut: 

- Menciptakan lingkungan yang memungkinkan penghuni melihat 

secara detail serta terlaksananya tugas serta kegiatan visual 

secara mudah dan tepat 

- Memungkinkan penghuni berjalan dan bergerak secara mudah 

dan aman 

- Tidak menimbukan pertambahan suhu udara yang berlebihan 

pada tempat kerja 

- Memberikan pencahayaan dengan intensitas yang tetap 

menyebar secara merata, tidak berkedip, tidak menyilaukan, dan 

tidak menimbulkan bayang-bayang. 

- Meningkatkan lingkungan visual yang nyaman dan meningkatkan 

prestasi. 

Sistem pencahayaan buatan yang sering dipergunakan secara 

umum dapat dibedakan atas 3 macam yakni : 

 

ADC DAC Microcontroller Lampu LDR 
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a. Sistem Pencahayaan Merata 

Sistem ini bertujuan menerangi ruang secara merata. Cocok 

untuk ruang yang luas dan tidak memerlukan efek pencahayaan. 

Sumber pencahayaan berasal dari lampu atas (downlight). 

Umumnya lampu diletakkan dalam rumah lampu yang berjajar rapi 

di plafond. 

 

Gambar 4.36 Pencahayaan Merata 

Sumber: vano-architect.blogspot.co.id, Diakses 2017 

 

b. Sistem Pencahayaan Terarah 

Sistem ini bertujuan mengarahkan cahaya ke jurusan/arah 

tertentu. Fungsinya untuk memperjelas tampilan suatu obyek. 

Sistem ini biasanya menggunakan lampu bereflektor dan bisa 

diarahkan. Atau menggunakan lampu jenis spotlight. 

 

Gambar 4.37 Pencahayaan Terarah 

Sumber: vano-architect.blogspot.co.id, Diakses 2017 

 

c. Sistem Pencahayaan Setempat 

Sistem ini berfungsi memfokuskan cahaya pada suatu objek 

khusus. Berfungsi untuk memperjelas bentuk visual atau susunan 



 
 
 

Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur 

 

Museum Sains di Kota Semarang dengan Pendekatan Hi-Tech  132 
 

benda tertentu (missal, lukisan, patung, dsb). Juga berfungsi 

melengkapi system penerangan merata sekaligus menambah 

daya tarik. 

 

Gambar 4.38 Pencahayaan Setempat 

Sumber: vano-architect.blogspot.co.id, Diakses 2017 

 

 

4.5.3 Sistem Penghawaan 

1. Penghawaan Alami 

a. Konfigurasi bentuk bangunan 

Konfigurasi ruang yang tipis memungkinkan pergerakkan 

aliran udara yang lebih dinamis, sedangkan konfigurasi ruang 

yang tebal menghalangi pergerakan aliran udara. 

 

Gambar 4.39 Konfigurasi Ruangan 

Sumber: ugm.ac.id, Diakses 2017 

 

b. Mengalirkan udara panas dari bawah ke atas 

Penempatan bukaan pada bagian bawah dinding di atas 

penutup lantai supaya udara dapat mengalir lebih lancar. 

http://arsitekturdanlingkungan.wg.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2015/11/8_.jpg
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Gambar 4.40 Penempatan Bukaan di Bagian Atas dan Bawah 

Sumber: ugm.ac.id, Diakses 2017 

 

c. Mengalirkan udara panas dari bawah ke atas 

Dengan penempatan yang lebih tinggi, ±30 cm di atas 

permukaan lantai, hasil yang diperoleh lebih maksimal di banding 

peletakan bukaan tepat di atas lantai. 

 

Gambar 4.41 Bukaan pada Atap 

Sumber: ugm.ac.id, Diakses 2017 

d. Wind tunnel 

Konsep wind tunnel sebagai pengarah aliran udara lebih 

tepat digunakan pada ruang-ruang terbuka. angin yang dialirkan 

ke area yang sempit dari tempat terbuka yang luas memiliki 

kecepatan yang lebih tinggi dan tekanan yang lebih besar 

sehingga hembusan angin diharapkan menjangkau ke daerah 

yang lebih jauh. 

http://arsitekturdanlingkungan.wg.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2015/11/91.jpg
http://arsitekturdanlingkungan.wg.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2015/11/10.jpg
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Gambar 4.42 Konsep Wind Tunnel 

Sumber: ugm.ac.id, Diakses 2017 

 

2. Penghawaan Buatan 

a. AC Split Wall 

 

Gambar 4.43 AC Split Wall 

Sumber: projectmedias.blogspot.co.id. Diakses 2017 

 

AC Split Wall adalah jenis AC yang paling umum digunakan 

di rumah, kantor maupun instansi di Indonesia, ini disebabkan 

beberapa faktor mulai dari gampangnya perawatan dan support. 

AC ini terbagi menjadi dua bagian yaitu Indoor dan Outdoor. 

AC indoor adalah bagian yang mengeluarkan hawa dingin dan AC 

outdoor adalah bagian tempat dimana mesin berada. Acapkali AC 

outdoor ditempatkan diluar ruangan karena mengeluarkan hawa 

yang panas dan kadangkala suaranya yang berisik. 

 

 

 

 

 

http://arsitekturdanlingkungan.wg.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2015/11/121.jpg
http://www.mediaproyek.com/
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b. AC Central 

 

Gambar 4.44 AC Central 

Sumber: projectmedias.blogspot.co.id. Diakses 2017 

 

Pada AC jenis ini, udara dari ruangan/bangunan didinginkan 

pada cooling plant diluar ruangan/bangunan tersebut kemudian 

udara yang telah dingin dialirkan kembali kedalam 

ruangan/bangunan tersebut. AC jenis ini biasanya dipergunakan 

di hotel atau mall. 

 

c. AC Semi Central 

Pada prinsipnya AC semi sentral sama dengan AC sentral 

yang membedakan untuk AC semi sentral dimana udara dingin 

langsung dihembuskan untuk dari evaporator melalui ducting 

ducting udara menuju ke setiap ruangan. Evaporator adalah alat 

dimana bahan pendingin menguap daric air menjadi gas. Melalui 

perpindahan panas dari ruangan disekitarnya kedalam sistem, 

panas tersebut lalu dibawa ke kompresor dan dikeluarkan lagi oleh 

kondensor. 

 

Gambar 4.45 AC Semi Central 

Sumber: mepcons.com. Diakses 2017 

 

http://www.mediaproyek.com/
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d. AC VRV 

 

Gambar 4.46 AC VRV 

Sumber: acdaikin.com. Diakses 2017 

 

VRV merupakan singkatan dari Variable Refrigerant Volume 

yang artinya sistem kerja refrigerant yang berubah-ubah. VRV 

system adalah sebuah teknologi yang sudah dilengkapi dengan 

CPU dan kompresor inverter dan sudah terbukti menjadi handal, 

efisiensi energi, melampaui banyak aspek dari sistem AC lama 

seperti AC Sentral, AC Split, atau AC Split Duct. Jadi dengan VRV 

System, satu outdoor bisa digunakan untuk lebih dari 2 indoor AC. 

 

4.5.4 Sistem Sanitasi dan Limbah 

1. Air Bersih 

Dalam sebuah bangunan sudah tidak dapat dipungkiri lagi 

bahwa keberadaan air bersih sangat dibutuhkan untuk menunjang 

keperluan sehari-hari. Apalagi dalam sebuah bangunan komersil 

seperti museum dimana banyaknya pengunjung yang datang tidak 

dapat diprediksi secara pasti, semakin banyak pengunjung semakin 

tinggi keperluan terhadap air bersih. 

Pada bangunan museum ini kebutuhan air dipasok dari PDAM 

(Perusahaan Daerah Air Minum) dan juga digunakan pompa air dari 

sumur bor/alam sebagai air cadangan apabila pasokan air dari PDAM 

mengalami kendala. 



 
 
 

Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur 

 

Museum Sains di Kota Semarang dengan Pendekatan Hi-Tech  137 
 

 

Bagan 4.17 Distribusi Air Bersih 

Sumber : Analisis, 2017 

 

2. Limbah 

Air kotor (Juwana, 2005) yang dihasilkan oleh suatu bangunan 

ditampung dalam septic tank atau diolah dalam unit pengolahan 

limbah (STP – Sewage Treatment Plant) untuk kemudian dipakai 

penyiraman tanaman.  

 

Bagan 4.18 Jaringan Air Kotor 

Sumber : Analisis, 2017 

 

Prakiraan volume limbah yang dihasilkan sebuah bangunan 

dapat ditinjau berdasarkan jenis bangunan itu sendiri atau dengan 

pendekatan jumlah orang yang ada dalam bangunan tersebut dapat 

pula ditentukan dimensi septic tank yang diperlukan. 

 

Tabel 4.12 Dimensi Septic Tank 

No. Jumlah Orang Volume (m3) Ukuran (m3) 

1 60 4 1,2 x 2,5 x 1,5 

2 120 8 1,5 x 3,5 x 1,9 

3 180 12 1,8 x 4,0 x 1,9 

Air sumur PDAM 

Groundtank 

KM/WC 

Rooftank 

dipompa 

dipompa 

distribusi 

KM/WC KM/WC 

Air Kotor 

Lavatory 

Dapur 

Air Hujan 

Limbah Padat 

Limbah Cair 

Septictank 

STP Bak Kontrol 
Penyiram 

Tanaman 

Sumur 

Resapan 
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4 240 16 1,8 x 5,4 x 2,0 

5 300 20 2,2 x 5,4 x 2,0 

6 360 24 2,4 x 6,0 x 1,5 

7 420 28 2,5 x 6,0 x 2,1 

8 480 32 2,5 x 7,0 x 2,1 

Sumber : Juwana, 2005 

 

3. Sampah 

Pada bangunan museum ini, cara mengatasi sampah dengan 

menempatkan beberapa tempat sampah berdasarkan jenis sampah 

pada titik-titik yang dikira perlu diberikan tempat sampah untuk 

kemudian sampah ini akan dibuang menggunakan kendaraan truk 

sampah (Juwana, 2005). 

4. Sumur Resapan 

Sebagai salah satu upaya melestarikan air tanah, kita membuat 

sumur resapan yang berfungsi sebagai tempat untuk menampung 

dan menyimpan curahan air hujan, sehingga dapat menambah 

kandungan air tanah (Juwana, 2005). 

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 

115 tahun 2001, sumur resapan dapat ditempatkan di areal 

pekarangan (halaman/taman), pada daerah yang tidak mudah 

longsor dan terjal, dan tidak dibuat pada lokasi timbunan sampah 

atau tanah yang mengandung bahan pencemar. Oleh karena itu, 

sumur resapan diharapkan sejauh mungkin dari resapan septic tank 

dan hanya boleh diisi oleh air hujan yang langsung atau melalui atap 

atau talang bangunan. 

 

Gambar 4.47 Sumur Resapan Biasa 

Sumber : Juwana, 2005 
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5. Penyiram Tanaman 

Sistem penyiram tanaman dapat mengunakan sistem otomatis 

yang memanfaatkan Moisture sensor yang berfungsi untuk 

mengetahui kelembapan tanah. Ketika kelembapan tanah rendah 

maka sensor ini akan mengirm sinyal ke microcontroller untuk 

memberikan perintah ke pompa air penyiraman sehingga sprinkler 

akan menyemprotkan air ke taman secara otomatis. 

 

Bagan 4.19 Sistem Sprinkler Otomatis 

Sumber : Analisis, 2017 

 

4.5.5 Sistem Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 

1. Detektor Api 

Kecepatan evakuasi orang pada bangunan pada saat 

kebakaran baru saja terjadi akan mengurangi kemungkinan 

banyaknya penghuni bangunan yang mengalami luka. Untuk 

keperluan ini, detektor asap dan panas akan memberikan peringatan 

dini dan dengan demikian memberikan banyak manfaat pada 

bangunan, karena biasanya evakuasi orang keluar gedung 

membutuhkan waktu yang cukup panjang (Juwana, 2005). 

 

Gambar 4.48 Jenis Peringatan Dini Kebakaran 

Sumber : Juwana, 2005 

ADC DAC Microcontroller Sprinkler 
Moisture 

Sensor 
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2. Hidran dan Selang Kebakaran 

Pemadam Api Ringan (PAR-Fire Extinghuiser) telah 

membuktikan kegunaan praktisnya sebagai pencegah kebakaran 

kecil, termasuk oleh orang yang tidak berpengalaman.  

Berdasarkan lokasi penempatan, jenis hidran kebakaran dibagi 

atas (Juwana, 2005): 

a. Hidran Bangunan (Kotak Hidran – Box Hydrant) 

Lokasi dan jumlah hidran di dalam bagunan diperlukan untuk 

menentukan kapistas pompa yang digunakan untuk 

menyemprotkan air. Hidran perlu ditempatkan pada jarak 35  

meter satu dengan yang lainnya, karena panjang selang 

kebakaran dalam kotak hidran adalah 30 meter, ditambah dengan 

5 meter jarak semprotan air. Pada atap bangunan yang tingginya 

lebih dari 8 lantai perlu juga disediakan hidran untuk mencegah 

menjalarnya api ke bangunan yang bersebelahan. 

 

Gambar 4.49 Kotak Hidran 

Sumber : Juwana, 2005 

 

b. Hidran Halaman (Pole Hydrant) 

Hidran ditempatkan di luar bangunan pada lokasi yang aman 

dari api dan penyaluran pasokan air ke dalam bangunan dilakukan 

melalui katup Siamese. 
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Gambar 4.50 Hidran Halaman dan Katup Samese 

Sumber : Juwana, 2005 

 

c. Hidran Kota (Fire Hydrant) 

Hidran kota bentuknya sama dengan hidran halaman, tetapi 

mempunyai dua atau tiga lubang untuk selang kebakaran. 

Komponen hidran kebakaran terdiri dari: sumber  air, pompa-

pompa kebakaran, selang kebakaran, penyambung, dan 

perlengkapan lainnya. 

Untuk hidran kebakaran diperlukan persyaratan teknis 

sesuai ketentuan sebagai berikut: 

- Sumber persediaan air untuk hidran harus dipertimbangkan 

minimum untuk pemakaian selama 30 menit. 

- Pompa kebakaran dan peralatan listrik harus mempunyai 

aluran listrik tersendiri dan sumber daya listrik darurat. 

- Selang kebakaran dengan diameter minimum 1,5 inci (3,8 cm) 

harus terbuat dari bahan yang taha panas, dengan panjang 

maksimum 30 meter. 

- Harus disediakan kopling penyambung yang sama dengan 

kopling dari Unit Pemadam Kebakaran. 

- Semua peralatan hidran harus dicat dengan warna merah. 

3. Extinguisher 

Fire extinguisher, alat pemadam kebakaran portable yang 

menggunakan bahan kimia tertentu yang berfungsi memadamkan api 
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secara langsung. Alat ini ditempatkan didaerah yang rawan terjadi 

kebakaran.  

 

Gambar 4.51 Fire Extinguisher 

Sumber : www.acklandsgrainger.com. Diakses 2017 

 

4. Sprinkler 

Untuk gedung yang tidak secara terus menerus (Juwana, 2005),  

digunakan peringatan dini kebakaran dengan menggunakan 

peralatan otomatis sangat diperluakan agar Unit Pemadam 

Kebakaran dapat segera menanggulangi kebakaran yang terjadi. 

Penyembur air/gas (sprinkler) menyediakan suatu bentuk peringatan 

dan terbukti merupakan alat pencegah/pemadam api yang baik. 

Sprinkler diapasang pada jarak tertentu dan dihubungkan 

dengan jaringan pipa air bertekanan tinggi (minimun 0,5 kg/cm2). 

Kepala sprinkler dirancang untuk berfungsi jika panas telah mencapai 

suhu tertentu. Umumnya sprinkler dirancang jika panas telah 

mencapai suhu 680 C dan air akan memancar pada radius sekitar 3,5 

meter. 

 

Gambar 4.52 Sprinkler 

Sumber : Juwana, 2005 
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5. Pasokan Air 

Sejumlah cadangan air diperlukan untuk hidran dan sprinkler, 

dan umumnya disimpan dalam penyimpanan air tertentu. Jika 

dimungkinkan, suatu tanki penyimpanan air difungsikan ganda, baik 

untuk keperluan sehari-hari maupun untuk keperluan pemadam api. 

Agar di tanki selalu tetap tersedia cadangan air yang dapat digunakan 

sewaktu-waktu terjadi kebakaran, maka lubang pasokan air untuk 

kebutuhan keseharian dibedakan dengan lubang untuk keperluan 

pemadam api (Juwana, 2005). 

 

Gambar 4.53 Tanki Air Berfungsi Ganda 

Sumber : Juwana, 2005 

 

4.5.6 Sistem Penangkal Petir 

1. Penangkal Petir Konvensional  

Pada dasarnya penangkal petir (Sofyan, 2014) bukanlah alat 

yang rumit dan memiliki komponen yang komplek. Penangkal petir 

hanyalah merupakan rangkaian jalur yang memiliki fungsi sebagai 

jalan bagi kilatan petir untuk menuju ke arah permukaan bumi, tanpa 

merusak benda-benda sekitar yang dilewatinya. Sistem penangkal 

petir semacam ini dianggap sebagai penangkal petir konvensional 

dan dikenal memiliki 3 bagian terutama, yakni batang penangkal 

petir, kabel konduktor serta tempat pembumian/grounding.  

Untuk bagian batang penangkal petir biasanya berupa bahan 

tembaga yang didirikan tegak berdiri dengan ujung runcing. Ujung 

runcing tersebut bukan tanpa sebab dan alasan. Hal ini karena 

muatan listrik mempunyai sifat yang mudah berkumpul serta lepas 
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pada ujung logam yang runcing. Selain itu ujung runcing batang 

mampu memperlancar proses tarik-menarik dengan muatan listrik 

pada awan. Batang ini sering dipasang pada bagian teratas 

bangunan gedung.  

Untuk bagian kedua adalah kabel konduktor. Masih sama yakni 

dengan bahan tembaga dan biasanya memiliki diameter jalinan 

sekitar 1 cm sampai 2 cm, tergantung kebutuhan. Fungsi kabel 

konduktor tentu adalah untuk meneruskan aliran muatan listrik yang 

masuk ke batang muatan listrik ke tanah. Bagian ini sering terpasang 

dibagian luar dinding gedung.  

Untuk yang ketiga adalah tempat pembumian atau sering 

disebut dengan istilah Grounding. Fungsi Grounding adalah 

"mengubur" muatan listrik dari petir ke tanah. Itulah mengapa bagian 

Grounding sering dipasang didalam tanah dengan bahan yang 

terbuat dari bahan tembaga berlapis baja.  

 

Gambar 4.54 Penangkal Petir Konvensional 

Sumber : sainsjurnal.com, Diakses 2017 

 

2. Penangkal Petir Radioaktif  

Penangkal petir radioaktif (Sofyan, 2014)  menjadi metode yang 

kurang populer dan bahkan terlarang. Kinerjanya adalah dengan 

menggagalkan proses ionisasi menggunakan zat beradiasi karena 

penelitian terbaru menyebutkan bahwa muatan listrik pada awan 

disebabkan oleh proses ionisasi. Bahan zat beradiasi yang mampu 

menggagalkan proses ini adalah Radium 226 serta Ameresium 241. 
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Kedua bahan ini dianggap bisa menghamburkan ion radiasinya serta 

menetralkan muatan listrik awan. Metode ini sudah terlarang untuk 

mengurangi pemakaian zat beradiasi.  

3. Penangkal Petir Electrostatis  

Elektrostatis (Sofyan, 2014) telah dikenal sejak abad ke-18 dan 

merupakan bagian tak ternilai dari fisika, penangkap petir jenis 

elektro statis banyak digunakan, karna pada sebelumnya penangkap 

petir jenis radio aktif sudah tidak diperbolehkan dikarenakan oleh 

adanya bahaya radio aktif yang dapat mengganggu kesehatan 

dilingkungan sekitar. Penggunaan penangkap petir jenis elektro statis 

direkomendasikan dikarenakan praktis, mudah dan  murah dalam 

perawatan dan pemasangannya, serta tingkat jangkauan radius 

perlindungan yang luas.  

Prinsip kerjanya penangkal dianggap meniru sebagian dari 

metode dan sistem penangkal petir Radioaktif, yaitu dengan 

menambah muatan pada bagian ujung finial atau splitzer agar petir 

selalu menuju ujung komponen ini untuk disambar. Komponen 

kondukor dan Grounding tetap dibutuhkan untuk mengubur muatan 

listrik. Ada pula EF Lighting Protection System yang memiliki prinsip 

menyalurkan arus petir dengan menggunakan terminal receiver serta 

kabel penghantar khusus yang mempunyai sifat isolasi tegangan 

tinggi. 

 

Gambar 4.55 Penangkal Petir Elektrostatis 

Sumber : sainsjurnal.com, Diakses 2017 
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Kelebihan Sistem Elektrostatis: 

- Tidak banyak membutuhkan material maupun kabel. 

- Area perlindungan lebih luas antara 25 meter sampai 150 meter 

- Lebih ekonomis pada area yang sangat luas. 

- Hanya membutuhkan 1 titik arde atau resistansi < 5 Ohm 

- Hanya membutuhkan 1 unit terminal untuk radius tertentu 

- Tidak mengganggu estetika 

- Bertindak sebagai pencegah interferensi perangkat elektronik 

- Lebih aman dan mudah dalam pemasangan serta perawatan 

instalasi penangkap petir. 

 

4.5.7 Sistem Keamanan 

1. Kamera CCTV 

Sistem keamanan pada bangunan Museum ini menggunakan 

sistem CCTV. CCTV merupakan kepanjangan dari Closed Circuit 

Television.  Yang di artikan secara harafia adalah jalur 

televisi  tertutup, yang dalam pengertiannya bahwa sebuah CCTV 

sistem bersifat tertutup dari lingkungan umum, atau kata lain yang 

dapat mengakses CCTV sistem tersebut adalah hanya bagian atau 

orang tertentu saja.  

 

Gambar 4.56 Sistem Kerja CCTV 

Sumber: rudysantrie.blogspot.co.id, Diakses 2017 
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2. Smart IP Camera 

Smart IP camera ini di pilih karena anyak kemampuan canggih, 

mulai dari mendeteksi jenis kelamin hingga plat nomor kendaraan. 

Kamera ini dilengkapi dengan teknologi face analyst, yang mana 

mampu membedakan orang yang berjenis kelamin laki-laki atau 

perempuan. Fitur yang dimiliki juga mampu memperkirakan usia 

orang tersebut, sehingga ciri-ciri fisik seseorang dapat dikehui 

dengan lebih lengkap. 

 

Gambar 4.57 Smart IP Camera 

Sumber: distributor-cctv.com,  Diakses 2017 

 

3. Access Detector 

Access Control umumnya mengacu pada sistem yang dapat 

mengontrol, memantau dan membatasi pergerakan orang, aset atau 

kendaraan, di, keluar dan sekitar bangunan atau situs. Manfaat 

menggunakan sistem kontrol akses meliputi pencegahan kehilangan 

atau kerusakan aset modal dan mengurangi risiko cedera pribadi 

untuk staf dan pengunjung. 

 

 

Bagan 4.20 Sistem Access Control 

Sumber : Analisis, 2017 

 

 

Access Card Card Reader 
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4. Walkthrought Metal Detector 

Sistem keamanan pada gedung merupakan standarisasi yang 

harus diterapkan sebagai fasilitas keamanan dan kenyamanan 

pemakai gedung. Kebutuhan keamanan bisa dipenuhi salah satunya 

dengan mengunakan Walkthrough Metal Detector atau pintu deteksi 

metal, dengan sistem keamanan yang terintegrasi tersebut sangat 

membantu meminimalisir sebuah masalah sistem keamanan dalam 

gedung atau ruangan dari bahaya adanya orang lain yang masuk 

tanpa seizin pemilik. 

 Walkthrough Metal Detector adalah alat berupa pintu 

pendeteksi yang dipasang di depan pintu masuk gedung-gedung 

atau area penting, dimana walk through metal detector berfungsi 

untuk mendeteksi setiap orang yang masuk apakah membawa 

barang-barang berbahaya atau tidak, khususnya barang berbahaya 

yang terbuat dari metal atau logam, seperti pistol, senjata tajam, bom, 

granat, dll. 

 Walkthrough Metal Detector ini juga dilengkapi dengan digital 

filtering dan anti-interference sehingga sangat cocok jika ditempatkan 

pada area publik yang ramai tanpa tergangu oleh berbagai external 

signal / gelombang. Untuk mengantisipasi terjadinya tindak kriminal. 

 

 

Gambar 4.58 Walkthrougt Metal Detector 

Sumber: alibaba.com, Diakses 2017 

 

 

 

http://www.alatuji.com/kategori/549/walkthrough-metal-detector
http://www.alatuji.com/kategori/549/walkthrough-metal-detector
http://www.alatuji.com/kategori/549/walkthrough-metal-detector
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5. Pintu Otomatis 

Hampir di setiap mall dan pusat-pusat perbelanjaan kita akan 

menjumpai pintu otomatis. Pintu ini akan membuka ketika seseorang 

mendekatinya dan menutup ketika telah melaluinya. Pintu otomatis 

tampak sebagai pintu biasa yang sederhana namun sebenarnya 

pintu otomatis tidak sesederhana yang terlihat. Pintu otomatis 

merupakan rangkaian mesin yang rumit yang terdiri dari banyak 

bagian seperti sensor dan sistem motor penggerak yang bekerja 

secara harmonis sehingga pintu otomatis dapat membuka dan 

menutup dengan aman. Berikut Cara Kerja Pintu Otomatis. 

 

Gambar 4.59 Pintu Otomatis 

Sumber: www.palangparkirbandung.com, Diakses 2017 

 

Pintu otomatis dapat bekerja untuk membuka dan menutup 

secara otomatis dengan menggunakan teknologi sensor. Sensor 

merupakan suatu perangkat yang dapat mendeteksi keberadaan 

seseorang atau objek lainnya ketika orang atau objek tersebut 

mendekati pintu otomatis. Biasanya, sensor-sensor tersebut akan 

diletakkan di sekitar pintu otomatis. Sensor-sensor ini juga akan 

diletakkan di kedua sisi yaitu sisi dalam dan sisi luar pintu otomatis 

tersebut, sehingga pintu otomatis dapat bekerja dari kedua sisi. 

Sensor kemudian akan mengaktifkan sistem yang akan 

menggerakkan motor yang akan membuka dan menutup pintu 

otomatis. 

- Sensor Optik 

- Sensor Gerakan 

http://4.bp.blogspot.com/-jp-Zr6dTtuI/TgdxX-X0JdI/AAAAAAAABDg/183HUORdei4/s1600/Pintu+otomatis+mall.jpg
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- Sensor Panas Tubuh 

- Sensor Tekanan 

- Sensor Jarak Jauh 

6. Alarm System 

Alarm System Adalah alat yang secara sistem digunakan untuk 

memperingatkan dan memberi tahu adanya keadaan yang tidak 

sebagaimana mestinya atau tidak diinginkan karena tindak kejahatan 

terhadap barang atau lokasi yang kita miliki. Alarm System ini terdiri 

dari. Sensor Alarm Adalah bagian dari alarm system yang dipasang 

pada lokasi/barang yang diamankan sehingga jika ada 

perlakuan/kejadian yang tidak diinginkan/tidak sesuai semestinya 

akan mengirim data situasi bahaya ke control panel alarm yang 

selanjutnya akan membunyikan sirene, strobelight atau mengirim 

berita ke nomor telepon tertentu. Jenis-jenis sensor : 

Magnetic contack dipasang di pintu untuk mendeteksi pintu 

dalam kondisi terbuka atau tertutup. Jika pintu terbuka pada waktu 

atau jam yang tidak diinginkan maka akan mentrigger alarm sehingga 

sirene/strobelight menyala atau lampu keypad kedap-kedip di ruang 

security. Pada dasarnya sensor ini terdiri dari dua magnetic yang 

diletakkan berdekatan, satu diletakkan di pintu satu di bingkai pintu 

kalau pintu terbuka pada saat alarm system diaktifkan ( malam hari 

atau waktu tertentu ) maka magnetic contack akan mentrigger alarm 

system. Bisa juga digunakan di pintu laci brankas.  

 

4.5.8 Sistem Transportasi Vertikal 

1. Eskalator 

Eskalator pada bangunan dapat menggunakan sensor infra 

merah yang dipasang melintang layaknya sebuah tirai. Ketika 

seseorang melewati bagian tersebut, maka sensor akan langsung 

bereaksi akibat adanya objek yang menghalangi sinar tersebut. 

seseorang yang melewati tirai Infra merah yang tak terlihat tersebut 



 
 
 

Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur 

 

Museum Sains di Kota Semarang dengan Pendekatan Hi-Tech  151 
 

akan menyebabkan sensor memberikan program perintah agar agar 

eskalator bergerak akibat terganggunya sinar infra merah. 

 

Bagan 4.21 Sistem Eskalator Otomatis 

Sumber : Analisis, 2017 

 

a. Pendaratan/Landing 

Floor plate rata dengan lantai akhir dan diberi engsel atau 

dapat dilepaskan untuk jalan ke ruang mesin yang berada di 

bawah floor plates. 

b. Landasan penopang/Truss 

Landasan penopang adalah struktur mekanis yang 

menjembatani ruang antara pendaratan bawah dan atas. 

Landasan penopang pada dasarnya adalah kotak berongga yang 

terbuat dari bagian-bagian bersisi dua yang digabungkan bersama 

dengan menggunakan sambungan bersilang sepanjang bagian 

dasar dan tepat dibawah bagian ujungnya. Ujung-ujung truss 

tersandar pada penopang beton atau baja. 

c. Lintasan 

Sistem lintasan dibangun di dalam landasan penopang 

untuk mengantarkan rantai anak tangga, yang menarik anak 

tangga melalui loop tidak berujung. Terdapat dua lintasan: satu 

untuk bagian muka anak tangga (yang disebut lintasan roda anak 

tangga) dan satu untuk roda trailer anak tangga (disebut sebagai 

lintasan roda trailer). Perbedaan posisi dari lintasan-lintasan ini 

menyebabkan anak tangga-anak tangga muncul dari bawah comb 

plate untuk membentuk tangga dan menghilang kembali ke dalam 

landasan penopang. 

ADC DAC Microcontroller 
Mesin 

Penggerak 

Sensor Infra 

Merah 
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Gambar 4.60 Eskalator 

Sumber: sahlifadli.blogspot.com, Diakases 2017 

 

2. Lift 

Lift atau disebut juga elevator adalah alat utama yang 

digunakan untuk transportasi vertikal dalam bangunan gedung 

bertingkat banyak (Highrise Building). Lift ini memiliki bentuk berupa 

tabung yang dapat mengangkut penumpang dan bergerak dari atas 

kebawah atau dari bawah keatas secara mekanis dengan bantuan 

tenaga mesin. 

 

Gambar 4.61 Lift 

Sumber : belajarplconline.wordpress.com 

 

Lift sendiri juga memiliki bermacam jenisnya. Yang pertama 

adalah Passanger Elevator atau lift yang digunakan untuk 

mengangkut orang. Kedua adalah Service elevator yaitu lift untuk 

pelayanan dan ketiga Freight Elevator atau lift untuk barang. 



 
 
 

Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur 

 

Museum Sains di Kota Semarang dengan Pendekatan Hi-Tech  153 
 

 

3. Tangga  

a. Harus memiliki dimensi pijakan dan tanjakan yang berukuran 

seragam. 

b. Harus memiliki kemiringan tangga kurang dari 60º. 

c. Tidak terdapat tanjakan yang berlubang yang dapat 

membahayakan pengguna tangga. 

d. Harus dilengkapi dengan pegangan rambat (handrail) minimum 

pada salah satu sisi tangga. 

e. Pegangam rambat harus ditambah panjangnya pada bagian 

ujung-ujungnya (bagian puncak dan bagian bawah tangga) 

dengan panjang 30 cm. 

f. Pegangan rambat harus mudah di pegang dengan ketinggian 65 - 

80 cm dari lantai, bebas dari elemen konstruksi yang mengganggu 

dan bagian ujungnya harus bulat atau dibelokkan dengan baik ke 

arah lantai, dinding, atau tiang. 

g. Untuk tangga yang terletak di luar bangunan harus dirancang agar 

tidak ada air hujan yang menggenang pada lantai. 

 

Gambar 4.62 Bentuk-Bentuk Tangga 

Sumber: kelbaniilham.wordpress.com, Diakases 2017 

4. Ramp  

Ramp adalah jalur sirkulasi yang memiliki bidang dengan 

kemiringan tertentu sebagai alternatif bagi orang yang tidak dapat 

menggunakan tangga/peyandang cacat. Berikut ini adalah 

persyaratan keberadaan ramp 
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a. Kemiringan suatu ramp di dalam bangunan tidak boleh melebihi 

7º (sudut antara garis kemiringan ramp dengan bidang horizontal). 

Perhitungan kemiringan tersebut tidak termasuk awalan atau 

akhiran ramp (curb ramps landing). Awalan dan akhiran ramp lebih 

landai lagi. Sedangkan kemiringan suatu ramp yang berada di luar 

bangunan maksimum 6º. 

b. Panjang mendatar dari satu ramp (dengan kemiringan 7º) tidak 

boleh lebih dari 900 cm. Panjang ramp dengan kemiringan yang 

lebih rendah dapat lebih panjang. Jika panjang ramp melebihi 

ketentuan, maka setiap 9 m terdapat bordes sebagai tempat 

istirahat sementara. 

c. Bordes (muka datar) pada awalan atau akhiran dari suatu ramp 

harus bebas dan datar sehingga memungkinkan untuk memutar 

kursi roda dengan ukuran minimum 160 cm. 

d. Lebar minimum dari ramp adalah 95 cm tanpa tepi pengaman dan 

136 cm dengan tepi pengaman. Untuk ramp yang digunakan 

sekaligus untuk pejalan kaki dan pelayanan angkutan barang 

harus dipertimbangkan secara seksama. 

e. Permukaan datar awalan atau akhiran suatu ramp harus memiliki 

tekstur sehingga tidak licin baik diwaktu hujan. 

f. Lebar tepi pengaman ramp (low curb) adalah 10 cm dirancang 

untuk menghalangi roda kursi roda agar tidak terperosok atau 

keluar dari jalur ramp. Apabila berbatasan langsung dengan lalu 

lintas jalan umum atau persimpangan harus dibuat sedemikian 

rupa agar tidak mengganggu jalan umum. 

g. Ramp harus diterangi dengan pencahayaan yang cukup sehingga 

membantu pencahayaan di waktu malam hari. Pencahayaan 

disediakan pada bagian bagian ramp yang memiliki ketinggian 

terhadap muka tanah sekitarnya dan bagian bagian yang 

membahayakan. 

h. Ramp harus dilengkapi dengan pegangan rambatan (handrail) 

yang dijamin kekuatannya denga ketinggian yang sesuai sebagai 

pegangan sewaktu tuna daksa tidak bersama pemandu. 



 
 
 

Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur 

 

Museum Sains di Kota Semarang dengan Pendekatan Hi-Tech  155 
 

 

Gambar 4.63 Bentuk-Bentuk Ramp 

Sumber: rachmat-arsitektur.blogspot.co.id, Diakases 2017 

 

4.6 Aspek Arsitektural 

4.6.1 Arsitektur Hi-Tech 

Arsitektur Hi-Tech dalam penerapannya terhadap aspek 

arsitektural bangunan Museum Sains di Kota Semarang mengarah 

kepada tiga prinsip yaitu lokalitas, ramah lingkungan dan juga kekinian. 

1. Lokalitas 

Lokalitas dapat memperkuat karakter dari lokasi dimana 

bangunan tersebut berada. Museum Sains di semarang juga 

menerapkan beberapa konsep lokalitas diantaranya ialah; 

a. Semarang terkenal dengan kebudayaannya salah satunya ialah 

alat musik gambang. Konsep gambang ini dapat diterapkan pada 

bentuk bangunan atau dapat juga diterapkan pada atap bangunan 

dengan mengambil bentuk dari gambang. 

b. Jawa Tengah juga terkenal dengan beberapa corak batik khas. 

Konsep tersebut dapat diterapkan pada beberapa ornamen untuk 

menguatkan citra lokalnya. 

 

2. Ramah Lingkungan 

a. Dalam perencanaan Museum sains di Kota Semarang, bangunan 

akan dibuat ramah lingkungan sehingga akan meminimalisir 

penggunaan energy dan dampak terhadap lingkungan sekitar, ada 

beberapa cara untuk menjadikan bangunan ini menjadi bangunan 

yang ramah lingkungan, antara lain:  
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b. Pemanfaatan energi matahari sebagai energy alternatif sehingga 

dapat meminimalisir penggunaan energy dari PLN.  

c. Penggunaan sistem otomatis pada bangunan sehingga akan 

meminimalisir penggunaan energy listrik.  

d. Orientasi bangunan mengarah sesuai dengan arah gerak angin 

pada tapak agar bangunan mendapatkan penghawaan alami.  

 

3. Kekinian 

Selain terdapat konsep lokalitas, Arsitektur Hi-Tech juga tetap 

harus menerapkan konsep kekinian untuk memperkuat kesan Hi-

Tech. Berikut beberapa konsep kekinian yang dapat pada Museum 

Sains: 

a. Penggunaan material yang kekinian dan juga sustainable seperti 

penggunaan material baja dan kaca. 

b. Penggunaan sistem layar panel dengan komputerisasi sebagai 

alat informasi. 

c. Penggunaan sistem detector dan juga sensor untuk menjaga 

keamanan Museum Sains. 

 

4.6.2 Karakteristik Arsitektur Hi-Tech 

Penerapan karakteristik terhadap konsep yang digunakan pada 

bangunan Museum Sains ini mengacu pada perpaduan antara teori 

Jencks tentang ‘hi-tech architecture’ dan pemikiran arsitek Norman 

Foster. 

1. Inside Out 

Pada Museum Sains ini, dalam beberapa ruangan yang 

membutuhkan pencahayaan lebih dan juga mempunyai karakteristik 

ruangan maupun dari jenis kegiatannya akan di ekspose secara 

keseluruhan dengan menggunakan material kaca sehingg dapat 

terlihat dengan jelas kegiatan di dalam ruangan sebagaimana sesuai 

dengan karakteristik dari arsitektur hi-tech. 

2. Celebration of Process 



 
 
 

Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur 

 

Museum Sains di Kota Semarang dengan Pendekatan Hi-Tech  157 
 

Pengeksposan sistem struktur yang dipakai dalam bangunan 

Museum Sains ini adalah salah satu contoh karakteristik dari 

arsitektur hi-tech. Pada bangunan ini penggunaan material struktutr 

atap seperti baja dan juga kerangka cangkang akan diekspose 

sebagai salah satu elemen hi-tech agar lebih mudah dimengerti 

fungsi dan penggunaanya oleh pemakainya. 

Ekspresi pada bangunan Museum Sains dicapai melalui 

pengaplikasian teknologi dan pemilihan bentuk struktur dan material 

seperti baja, pipa, kaca sebagai unsur utama bangunan dalam era 

struktur modern yang menunjukkan ikatan arsitektur dengan 

teknologi tinggi yang ada sekaligus memiliki fungsi sebagai respon 

terhadap lingkungan. 

3. Transparan, Pelapisan dan Gerakan 

Ketiga elemen ini juga akan diterapkan pada bangunan 

Museum Sains ini diantaranya dengan mengekspos jaringan 

transportasi seperti eskalator maupun tangga sehingga orang yang 

berada di luar gedungpun dapat mengetahui fungsinya. 

4. Pewarnaan yang Cerah dan Merata 

Pewarnaan yang cerah dan merata sebagai salah satu 

karakterstik hi-tech architecture diterapkan pada pewarnaan struktur 

utama dan elemen transportasi guna pemahaman fungsi dan 

kemudahan perawatan. Salah satu contoh penerapannya ialah 

dengan mengekspose jaringan utilitas dan mengecatnya dengan 

warna masing-masing sesuai dengan fungsi masing-masing. 

5. A light weight filigree of tensile members 

Penggunaan baja-baja tipis penopang pada bangunan 

Museum Sains merupakan kolom Doric dari bangunan hi-tech, 

sekelompok kabel-kabel baja penopang supaya terlihat lebih 

ekspresif dalam pemikiran mengenai penyaluran gaya-gaya pada 

struktur. 

6. Optimistic confidence in a scientific cultural 
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Meskipun dengan konsep hi-tech namun pada bangunan 

Museum Sains ini teteap memunculkan unsur kebudayaan dari 

Indonesia khususnya Kota Semarang sebagai identitas dan 

karakteristik dari suatu bangunan itu sendiri. 

 

4.6.3 Building Automation System 

Building automation system adalah sebuah pemrograman, 

komputerisasi, intelligent network dari peralatan elektronik yang 

memonitor dan mengontrol sistem mekanis dan sistem penerangan 

dalam sebuah gedung. Building Automation Systems (BAS) 

mengoptimasi start-up dan performansi dari peralatan HVAC dan sistem 

alarm. BAS menambah dalam jumlah besar interaksi dari mekanikal 

subsistem dalam gedung, meningkatkan kenyamanan pemilik, minimasi 

energi yang digunakan, dan menyediakanoff-site kontrol gedung. BAS 

berbasis kontrol komputer untuk mengkoordinasi, mengorganisasi, dan 

mengoptimasi kontrol subsistem pada gedung seperti keamanan, 

kebakaran/keselamatan, elevator, dan lain-lain. 

1. Controller 

Controller yang digunakan biasanya terdiri dari satu atau 

lebih PLC (Programmable Logic Controllers), dengan pemrograman 

tertentu. PLC dalam BAS digunakan untuk mengontrol peralatan 

yang biasanya digunakan dalam sebuah gedung. 

2. Occupancy Sensor 

Occupancy biasanya didasarkan pada waktu dari skedul 

harian. Override switch atau sensor dapat digunakan untuk 

memantau occupancy pada beberapa daerah internal gedung. 

 

3. Lighting 
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Lighting dapat dinyalakan maupun dimatikan dengan Building 

Automation System berdasarkan waktu harian, atau pengatur waktu 

dan sensor. Contoh sederhana sistem tersebut adalah menyalanya 

lampu pada suatu ruangan setelah setengah jam orang terakhir 

keluar dari ruangan tersebut. 

4. Air Handler 

Air handler digunakan untuk mengatur keluar masuknya udara 

dalam gedung. Pengaturan ini dilakukan untuk menjaga agar udara 

tetap sesuai dengan kebutuhan serta kesehatan manusia yang ada 

dalam gedung tersebut. 

5. Central Plant 

Central Plant dibutuhkan untuk menyuplai air-handling 

unit dengan air. 

6. Alarms and Security 

Banyak Building Automation System memiliki kemampuan 

alarm. Jika sebuah alarm dideteksi, alarm tersebut dapat diprogram 

untuk memberitahukan seseorang. Pemberitahuan dapat dilakukan 

melalui komputer, pager maupun suara alarm. Sistem sekuriti dapat 

disambungkan pada building automation system. Jika occupancy 

sensor ada, maka sensor tersebut dapat juga digunakan sebagai 

alarm pencuri. 

 

Gambar 4.64 Building Automation System 
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Sumber: kmccontrol.com.hk, Diakases 2017 

 

Fungsi inti BAS adalah untuk menjaga iklim bangunan dalam 

jangkauan yang sudahdispesiikasi, menyediakan penerangan 

berdasarkan jadwal pemakaian, memonitor performasistem dan 

kerusakan alat, dan menyediakan alarm apabila terjadi malfungsi (via 

email dan/atau pemberitahuan) kepada building engineering 

/maintenance staf . BAS mengurangi energ bangunan dan biaya 

perbaikan ketika dibandingan dengan bangunan non-BAS. Bangunan 

yang dikontrol oleh BAS cenderung disebut Intelligent Building atau 

Smart Home 

.Beberapa otomatisasi bangunan baru dan solusi kontrol 

pencahayaan menggunakan standar terbuka wireless mesh (seperti 

ZigBee). Sistem ini dapat menyediakan interoperabilitas, yang 

memungkinkan pengguna untuk mencampur-dan-menyesuaikan 

perangkat dari produsen yang berbeda, dan untuk menyediakan 

integrasi dengan sistem kontrol bangunan lain yang kompatibel. Input 

dan output dapat berupa analog atau digital (beberapa perusahaan 

mengatakan biner). Input analog digunakan untuk membaca pengukur

an variabel. Contohnya adalah suhu,kelembaban dan sensor tekanan 

yang dapat menjadi termistor, 4-20 mA, 0-10 volt atauthermometer 

resistensi platinum (detektor resistansi suhu), atau sensor wireless. 

 

 

4.6.4 Landscape dan Ruang Terbuka Hijau 

Penataan landscape bangunan Museum Sains ini dibuat lebih 

menyamping atau landed. Museum ini akan dirancang menjadi 

beberapa bangunan sesuai dengan pengelompokkan fungsi masing-

masing zona dengan satu bangunan inti sebagai pusat dari bangunan. 

Dengan bangunan inti sebagai akses utama dan juga taman 

sebagai pusat dari kawasan museum menjadi konektor oleh bangunan-

bangunan pendukung lain yang akan memudahkan pengunjung 

mengakses tiap-tiap bangunan. 
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Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan 

mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat 

tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang 

sengaja ditanam. 

Penanaman tumbuhan yang mempertimbangkan aspek 

arsitekrural akan lebih meningkatkan fungsi RTH. 

Penggolongantanaman berdasarkan aspek arsitektural berarti tanaman 

itu fungsinya lebih ditingkatkan dalam konsep pembentukan ruang luar 

/ space. Membentuk space berarti mengolah tanaman sebagai 

pembatas maupun pengisi space. Menurut Djamal (2005) dan DPU 

(1996), fungsi tanaman dalam pembentuk dan pengisi ruang meliputi:  

a. Tanaman Penutup Lantai (Ground Cover) 

Tanaman penutup lantai adalah tanaman yang membentuk 

kesan lantai. Tanaman kelompok ini termasuk tanaman penutup 

tanah seperti rerumputan dan lumut. Tanaman ini setinggi tinggi 

sekitar mata kaki. Selain rumput, beberapa jenis tanaman herba 

berbunga juga sering dimanfaatkan sebagai penutup tanah. Selain 

untuk menutupi tanah dari curahan air hujan langsung, tanaman hias 

bunga ini pun memberikan kesan semarak karena akan berbunga 

pada masanya. Portulaka dan kacang hias merupakanjenis tanaman 

hias bunga yang sering digunakan sebagai penutup tanah di taman.  

 

 

b. Tanaman Pembentuk Dinding, Pembatas dan Pengarah 

 Tanaman pembentuk dinding adalah tanaman yang 

membentuk kesan dinding, dibagi menjadi : 

- Tanaman yang membentuk dinding rendah, yaitu tanaman 

setinggi mata kaki sampai setinggi lutut seperti semak yang masih 

pendek dan tanaman border (pembatas);  

- Tanaman yang membentuk dinding sedang, yaitu tanaman yang 

setinggi lutut sampai setinggi badan seperti semak yang sudah 

besar dan perdu;  
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- Tanaman yang membentuk dinding tinggi, yaitu tanaman yang 

setinggi badan sampai beberapa meter seperti tanaman perdu 

dan beberapa jenis cemara dan bambu. Selain sebagai physical 

barrier, tanaman ini dapat berfungsi menjadi pengarah 

pergerakan, pengontrol visual , kebisingan maupun debu dan 

polutan lainnya.  

- Tanaman pembatas, pengarah dan pembentuk pandangan 

adalah jenis tanaman berbentuk pohon atau perdu yang berfungsi 

sebagai pembatas pemandangan yang kurang baik, pengarah 

gerakan bagi pemakai jalan pada jalan yang berbelok atau menuju 

ke suatu tujuan tertentu, juga karena letak dapat memberikan 

kesan yang berbeda sehingga dapat menghilangkan kejenuhan 

bagi pemakai jalan. Tanaman pengarah, penahan dan pemecah 

angin adalah jenis tanaman yang berfungsi sebagai pengarah, 

penahan dan pemecah angin, dapat berbentuk pohon atau perdu 

yang diletakkan dengan suatu komposisi membentuk kelompok.  

c. Tanaman Pengatap atau Peneduh 

Tanaman peneduh atau pengatap adalah jenis tanaman 

berbentuk pohon dengan percabangan yang tingginya Iebih dari 2 

meter, mempunyai percabangan melebar ke samping seperti pohon 

yang rindang dan dapat memberikan keteduhan dan menahan silau 

cahaya matahari, terutama bagi pejalan kaki. Bentuk pengatapan 

juga dapat menggunakan tanaman pergola seperti bougenvile dan 

stefanot.  

d. Tanaman sebagai Ornamen dan Pengisi Ruang  

Tanaman sebagai ornamen atau penghias adalah tanaman 

yang mempunyai warna menarik pada bunga, daun, kulit batang atau 

dahan, serta yang bertajuk indah. Sebagai tanaman penghias, bisa 

dimanfaatkan untuk menghias dinding, pengisi ruang atau yang 

lainnya. Kehadiran tanaman pengisi ruang cenderung menjadi point 

of interest melalui penataan yang sculptural. Tanaman untuk fungsi 

ini bisa ditanam secara sendirian atau berkelompok (komunal) seperti 

bougenvile, kembang sepatu, nusa indah putih 
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BAB V 

LANDASAN PROGRAM PERENCANAAN DAN 

PERANCANGAN 

 

5.1 Konsep Dasar 

Setelah dilakukan analisis pendekatan perencanaan dan perancangan 

pada BAB IV, maka dapat ditarik konsep atau landasan program perencanaan 

dan perancangan Museum Sains di Kota Semarang dengan Pendekatan Hi-

Tech. 

Museum Sains di Kota Semarang sebagai bangunan dengan dan 

fasilitas umum yang edukatif dan rekreatif dengan skala regional Jawa Tengah 

yang dikelompokkan dalm empat bidang keilmuannya yaitu Fisika, Kimia, 

Biologi dan Kebumian (Geosains). Museum Sains ini mempunyai beberapa 

fungsi utama yaitu : 

a. Pameran dan Peragaan Sains 

b. Pendidikan dan program pelatihan Sains 

c. Penelitian dan pengembangan Sains 

d. Pengadaan Event Sains 

 

Landasan program perencanaan dan perancangan didasarkan 

pada lima aspek yang telah dianalisis diantaranya: 

a. Pendekatan Aspek Fungsional 

b. Pendekatan Aspek Kontekstual 

c. Pendekatan Aspek Teknis 

d. Pendekatan Aspek Kinerja 

e. Pendekatan Aspek Arsitektural 

 

 

 

 



 
 
 
 

Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur 

 

Museum Sains di Kota Semarang dengan Pendekatan Hi-Tech  165 
 

5.2 Konsep Fungsional 

5.2.1 Program Ruang 

 

Tabel 5.1 Besaran Ruang Kegiatan Utama 

No. Nama Ruang Luas (m²) 

1 Zona Fisika 1630 

2 Zona Kimia 1630 

3 Zona Biologi 1630 

4 Zona Geosains 1630 

5 Teater 408 

6 Auditoririum 408 

7 Hall 300 

8 Perpustakaan 352 

Jumlah 7988 

 

Sumber: Analisis, 2017 

 

Tabel 5.2 Besaran Ruang Kegiatan Penunjang 

No. Nama Ruang Luas (m²) 

1 Ruang Informasi 19,5 

2 Loket 97,5 

3 Lobby 307 

4 Ruang Koleksi 60 

5 Foodcourt 225 

6 Souvenir Area 100 

Jumlah 809 

 

Sumber: Analisis, 2017 

 

Tabel 5.3 Besaran Ruang Kegiatan Pengelola 

No. Nama Ruang Luas (m²) 

1 - Ruang Kepala UPT 20 

2 - Ruang Kepala Museum 15 

3 - Ruang Meeting 120 

4 - Ruang Administrasi & Tata Usaha 42 

5 - Ruang Kurator Koleksi 30 
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6 - Ruang Konservator Laboratorium 30 

7 - Kantor Bagian Perpustakaan 30 

8 - Kantor Bagian Pameran 30 

9 - Kantor Bagian Peragaan 30 

10 - Kantor Bagian Edukasi 30 

11 - Kantor Keamanan 18 

12 - Ruang CCTV 18 

13 - Ruang Loker Karyawan 90 

14 - Ruang Istirahat 60 

Jumlah 563 

 

Sumber: Analisis, 2017 

 

Tabel 5.4 Besaran Ruang Kegiatan Parkir 

No. Nama Ruang Luas (m²) 

1 - Parkir Pengunjung 1017,5 

2 - Parkir Pengelola 192,5 

3 - Drop Off 25 

4 - Plaza 605 

Jumlah 1840 

 

Sumber: Analisis, 2017 

 

Tabel 5.5 Besaran Ruang Kegiatan Servis 

No. Nama Ruang Luas (m²) 

1 Gudang 25 

2 Pantry 9 

3 Loading Dock 18 

4 KM/WC Pengunjung 36 

5 KM/WC Pengelola 36 

6 Musholla 30 

7 Pos Satpam 6 

Jumlah 160 

 

Sumber: Analisis, 2017 
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Tabel 5.6 Besaran Ruang Kegiatan Utilitas 

No. Nama Ruang Luas 
(m²) 

1 - R. Penampungan Air 16 

2 - R. Pompa Air 16 

3 - R. STP 16 

4 - R. Genset 32 

5 - R. Elektrikal 16 

6 - R. Sampah 16 

Jumlah 112 

 

Sumber: Analisis, 2017 

 

Tabel 5.7 Total Besaran Ruang  

No. Nama Ruang Luas (m²) Sirkulasi Hasil (m²) Total (m²) 

1 Kegiatan Utama 7988 

50 % 

3994 11982 

2 Kegiatan Penunjang 809 404,5 1213,5 

3 Kegiatan Pengelola 563 167,5 502,5 

4 Kegiatan Parkir 1840 100 % 1840 3680 

5 Kegiatan Servis 160 
50 % 

80 240 

6 Kegiatan Utilitas 112 56 168 

Jumlah 17786 

 

Sumber: Analisis, 2017 
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5.2.2 Sirkulasi Ruang 

  

Bagan 5.1 Sirkulasi Ruang Museum Sains 

Sumber: Analisis, 2017 
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5.3 Konsep Kontekstual 

5.3.1 Lokasi Site 

Lokasi site berada dekat dengan kawasan PRPP Semarang lebih 

tepatnya di Jl. Anjasmoro Raya. Site berada di Kecamatan semarang 

Utara dan masuk ke dalam BWK III, meliputi pusat kegiatan transportasi 

dan  kawasan rekreasi.  

 

Gambar 5.1 Lokasi Site Terpilih 

Sumber : Data Pribadi, 2017 

 

Di kawasan site terdapat bangunan-bangunan penunjang yang 

berada tidak jauh dari site, seperti di anatarnya : 

- PRPP Semarang 

- Giant Mall 

PRPP Semarang Giant 

PT. Redja Abadi SMP SMA Krista Mitra 

Delta SPA PT. IPU 

Hotel Puri Garden STIKES Telogosari 

Lokasi Site 
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- SMP SMA Krista Mitra 

- STIKES Telogosari 

- Delta SPA and Massage 

- Hotel Puri Garden 

- PT. Redja Abadi 

- PT. Indonesia Perkasa Usahatama 

- Batasan Site 

Utara  : Lahan Kosong  

Timur  : Lahan Kosong 

Selatan : Pertokoan 

Barat  : Pertokoan 

- Ketentuan 

Luas lahan  = 16.077 m² 

KDB   = 60% 

Ketinggian Lantai Bangunan =  3 lantai 

Garis Sepadan   =  32 m 

Lebar jalan  =  10 m 

 

5.3.2 Respon Site 

1. Aksesibilitas 

- Terdapat dua jenis entrance yaitu untuk kendaraan dan juga untuk 

pejalan kaki sehingga akses untuk pejalan kaki lebih nyaman. 

- Diletakkan Drop Off di pintu depan untuk menurunkan 

pengunjung. 

- Site berada di dekat persimpangan sehingga main entrence harus 

berjarak minimal 25 m dari persimpangan guna mengurangi 

kemacetan 

- Main Entrance diletakkan pada area depan site sebelah utara dan 

pintu keluar di sebelah selatan sehingga tidak mengganggu arus 

lalu lintas pada persimpangan jalan, untuk pintu masuk servis 

diletakkan terpisah dengan jalur pengunjung yaitu di samping site. 
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Gambar 5.2 Respons Aksesibilitas Site 

Sumber : Data Pribadi, 2017 

2. Kebisingan 

- Pada sebuah bangunan museum sains terdapat kelas pelatihan 

dan ruang-ruang yang membutuhkan suasana tenang. Untuk 

mengatasi kebisingan ini maka diletakkan pohon sebagai 

peredam kebisingan. 

 

Gambar 5.3 Respons Kebisingan Site 

Sumber : Data Pribadi, 2017 

- Jarak antara bangunan dan sumber bunyi lebih diperhatikan, 

semakin jauh jarak bangunan dari sumber bunyi maka intensitas 

bunyi semakin rendah. 

- Pada entrannce diletakkan kolam untuk menurunkan suhu udara 

karena suhu rendah akan lebih menyerap suara daripada udara 

bersuhu tinggi. 

 

3. Klimatologi 

Untuk mengatasi masalah panas matahari dan arah angin, 

maka: 

- Diletakkan pepohonan untuk mereduksi panas dan membuat 

suasana menjadi lebih sejuk 
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- Dibuatkanlah Shine Shading dan kanopi untuk meminimalisir 

panas matahari masuk ke dalam bangunan 

- Membuat sirkulasi udara dengan menata alur bangunan supaya 

angin dapat menyebar 

  

Gambar 5.4 ResponsKlimatologi Site 

Sumber : Data Pribadi, 2017 

4. View to Site 

- Agar pengunjung dapat mengetahui keberadaan museum sains 

tersebut maka area depan dan bundaran diberi landmark sebagai 

penanda dan identitas bangunan seperti sculpture 

- Dinding pembatas site dibuat tidak terlalu tinggi agar tidak 

mengganggu pandangan ke dalam site sehingga pengunjung 

tertarik untuk datang.  

 

Gambar 5.5 Respons View to Site 

Sumber : Data Pribadi, 2017 

 

5. Topografi 

- Cut and fill, untuk mengatasi keadaan site yang berkontur adalah 

dengan cara menggali kontur yang lebih tinggi untuk mengisi 

kontur yang lebih rendah. 
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- Split level, pada bangunan atau landscape taman dapat dibuat 

sedikit bertingkat mengikuti ketinggian kontur eksisting. 

- Pada bangunan dan juga taman yang berkontur akan dibuatkan 

talud. Talud merupakan dinding penahan tanah, penggunaan 

talud ini supaya tanah dapat stabil dan tidak longsor. 

 

5.4 Konsep Aspek Teknis 

5.4.1 Sub Struktur 

Pada bangunan museum ini menggunakan pondasi strausspile/ 

borepile. Pondasi ini biasa digunakan untuk bangunan bertingkat atau 

bangunan di atas tanah lembek. Jenis bahan bakunya ialah batu pecah, 

pasir beton, semen PC, dan papan kayu untuk bekisting. 

Kedalaman pondasi ini dapat mencapai 5 meter. Biasanya ukuran 

diameter pondasi yang sering dipakai adalah 20, 30 dan 40 cm 

tergantung diameter mata bor. Sama halnya pondasi tiang pancang, 

pondasi ini ditumpu pada dudukan beton (pile cap) yang mengikatkan 

tulangan pondasi pada sloof dan kolom. 

Kelebihan: 

- Volume betonnya sedikit 

- Biaya relatif murah 

- Ujung pondasi dapat bertumpu pada tanah keras 

Kekurangan: 

- Diperlukan peralatan bor 

- Pelaksanaan pemasangan relatif sulit 

- Bila pemasangan tidak bagus pondasi cepat keropos 

 

Gambar 5.6 Detail Potongan Pondasi Strausspile 

Sumber: Susanta, 2007 
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5.4.2 Upper Struktur 

Atap pada bangunan museum ini menggunakan struktur kerangka 

baja, untuk bentang lebar menggunakan sistem rangka seperti sistem 

shell structure dan space frame. 

1. Sistem Struktur Cangkang (Shell) 

Sistem struktur cangkang (Seulgi, 2015) adalah bentuk 

struktural tiga dimensi yang memiliki sifat kaku dan tipis, serta 

memiliki permukaan lengkung. Pada dasarnya, sistem struktur 

cangkang diambil dari bentuk yang ada di alam seperti kulit telur, 

tempurung buah kelapa, cangkang kepiting, cangkang keong, dan 

sebagainya. Sistem struktur ini memiliki pelat yang melengkung ke 

satu arah atau lebih, yang tebalnya jauh lebih kecil daripada 

bentangnya. 

 

Gambar 5.7 Struktur Cangkang 

Sumber: wikipedia.org, Diakses 2017 

 

2. Sistem Struktur Spaceframe 

Sistem struktur spaceframe (Seulgi, 2015) adalah sistem 

struktur yang dirakit dari elemen-elemen linear yang disusun 

sedemikian rupa agar gaya dapat ditransfer secara tiga dimensi ke 

tanah. Dalam beberapa kasus, sistem struktur space frame 

dapat juga berupa dua dimensi. 
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Gambar 5.8 Struktur Space Frame 

Sumber: alibaba.com, Diakses 2017 

 

 

 

5.5 Konsep Aspek Kinerja 

5.5.1 Konsep Sistem Elektrikal 

1. Jaringan Listrik 

Daya listrik untuk jaringan telepon, jaringan suara, komputer, 

komunikasi, pencahayaan, penghawaan dan lainnya dipasok dari 

pembangkit tenaga listrik PLN melalui jaringan kabel tegangan tinggi 

(TT, di atas 20.000 volt), yang kemudian diturunkan menjadi tenaga 

menengah (TM, antara 1000-20.000 volt) dan tegangan rendah (TR, 

di bawah 1000 volt) oleh transformator. 

Daya listrik dipasok ke dalam bangunan yang disalurkan 

melalui kabel udara dari tiang listrik. Jika aliran listrik PLN terhenti, 

maka pasokan daya listrik diambil dari pembangkit listrik cadangan 

(genset – generator set) yang digerakkan dengan bantuan mesin 

diesel. 

 

 

Bagan 5.2 Pasokan Listrik 

Sumber : Analisis, 2017 
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2. Jaringan Kabel Telepon 

Perancangan jaringan telepon (Juwana, 2005) didasarkan pada 

prakiraan per satuan luas lantai yang akan dipengaruhi alokasi 

kebutuhan ruangan diantaranya: 

a. Layanan penerimaan telepon, berikut panel utama telepon. 

b. Saluran vertikal (riser), pipa saluran, dan panel distribusi. 

c. Lemari untuk perlengkapan telekomunikasi. 

d. Lokasi tempat penambahan sambungan. 

e. Ruang peralatan untuk perlengkapan khusus telekomunikasi. 

f. Sistem distribusi, termasuk pipa jaringan, kotak sambungan di 

lantai, dan lain-lain. 

Untuk dapat berfungsinya sistem komunikasi di dalam 

bangunan, diperlukan saluran telepon dari Telkom, yang mempunyai 

fasilitas hubungan ke luar lokal (dalam kota), hubungan ke luar 

interlokal (DDD – Domestic Direct Dialling) atau hubungan ke luar 

internasional (IDD – International Direct Dialling). 

3. Jaringan Suara 

Jaringan suara pada bangunan ini digabungkan dengan sistem 

keamanan, sistem tanda bahaya, dan sistem pengatur waktu 

terpusat. Sistem tata suara biasanya diintegrasikan dengan sistem 

tanda bahaya, sehingga bila terjadi kondisi darurat (kebakaran), 

sistem tanda bahaya mendapatkan prioritas sinyal dari sistem suara 

untuk membunyikan tanda bahaya (sirine) atau program panduan 

evakuasi ke seluruh bangunan. 

Sistem tata suara untuk daerah lobby, koridor, obyek museum, 

area parkir, ruang administrasi dan lainnya selain digunakan untuk 

keperluan panduan evakuasi, digunakan pula untuk pemanggilan 

(pagging) atau keperluan informasi lainnya (Juwana, 2005). 
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Gambar 5.9 Jaringan Suara 

Sumber : selyaproduct.com, 2017 

 

4. Jaringan Komputer 

Adanya server komputer memungkinkan disajikannya 

pelayanan yang beragam dalam suatu bangunan, antara lain: untuk 

keperluan ruang kerja (work station) dengan penggunaan komputer 

personal (PC – Personal Computer), untuk layanan jaringan lokal 

(LAN – Local Area Network) dengan beberapa terminal dan printer, 

untuk telecopier dan fascimilie, untuk dihubungkan dengan pesawat 

telepon ataupun untuk pengendalian lingkungan dan keselamatan 

(Juwana, 2005). 

 

Gambar 5.10 Konfigurasi Layanan Jaringan Komputer 

Sumber : Juwana, 2005 
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Dalam bangunan ini, penggunaan komputer juga untuk 

menunjang fasilitas obyek museum sebagai salah satu alat penjelas 

pada obyek museum dan pencari informasi secara komputerisasi. 

 

5. Jaringan Wi-Fi 

Wi-Fi merupakan kependekan dari Wireless Fidelity, istilah Wi-

Fi dalam bahasa Inggris ber-sinonim dengan WLAN (wireless local 

area network). Oleh karenanya Wi-Fi dikenal juga dengan cara 

terhubung dengan Internet menggunakan titik akses (hotspot) 

terdekat. Titik akses tersebut biasanya terhubung dengan BTS (Base 

Transciever Station) yang merupakan tower penguat pemancar 

sinyal seluler. 

 

 

Gambar 5.11 Jaringan Wi-Fi 

Sumber : aptika.kominfo.go.id, Diakses 2017 

 

6. Jaringan MATV 

Dalam distribusi system MATV ini ada lima konsep utama yaitu, 

headend, trunk cable, distribution cable, drop cable, dan terminal.  
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Gambar 5.12 Jaringan MATV 

Sumber : latansateknologi.blogspot.co.id. Diakses 2017 

 

5.5.2 Konsep Pencahayaan 

Pada bangunan museum sains ini menggunakan dua sumber 

pencahayaan yaitu pencahayaan alami dan juga pencahayaan buatan. 

1. Pencahayaan Alami 

Pencahayaan alami digunakan untuk ruangan-ruangan yang 

memerlukan bukaan seperti lobby, plaza dan ruangan lain. Selain itu 

pencahayaan ini juga digunakan pada obyek museum yaitu untuk 

menonjolkan sesuatu dengan memanfaatkan sorotan dari cahaya 

alami. 

Untuk mendapatkan cahaya namun suhu tetap terjaga, maka 

digunakanlah second skin supaya cahaya tidak masuk sepenuhnya 

ke dalam ruangan. 
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Gambar 5.13 Pencahayaan Alami 

Sumber: khairiah.com, Diakses 2017 

 

Untuk mengatasi masalah panas yang masuk ke dalam 

bangunan maka dapat menerapkan sistem tirai otomatis yang 

menggunakan sensor mengikuti arah gerak matahari sehingga 

cahaya dapat masuk tanpa menghasilkan suhu udara  yang tinggi. 

 

 

Bagan 5.3 Sistem Tirai Otomatis 

Sumber : Analisis, 2017 

 

2. Pencahayaan Buatan 

Pencahayaan buatan digunakan untuk menerangi setiap 

ruangan yang susah untuk dijangkau oleh sinar matahari dan juga 

untuk menerangi pada malam hari. 

Selain itu digunakan juga untuk memperkuat obyek museum 

dengan pencahayaan terarah dan juga pencahayaan setempat. 

 

Gambar 5.14 Pencahayaan Buatan 

Sumber: vano-architect.blogspot.co.id, Diakses 2017 
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Sistem pencahayaan buatan yang digunakan pada bangunan 

ini menggunakan sistem otomatis dengan memanfaatkan sensor 

Light Dependent Resistor (LDR). LDR merupakan sebuah resistor 

yang nilai resistansinya berubah seiring perubahan initensitas 

cahaya yang mengenainya, apabila intensitas cahaya yang 

mengenai LDR sedikit maka LDR akan memiliki resistansi yang besar 

sehingga lebih menghemat energi. 

 

 

Bagan 5.4 Sistem Lampu Otomatis 

Sumber : Analisis, 2017 

 

5.5.3 Konsep Penghawaan 

1. Penghawaan Alami 

Penghawaan alami diterapkan pada penempatan posisi 

bangunan dengan konsep wind tunnel dimana perletakan bangunan 

disusun supaya angin tidak lewat begitu saja, hembusan angin 

diharapkan menjangkau ke daerah yang lebih jauh. 

 

Gambar 5.15 Konsep Wind Tunnel 

Sumber: ugm.ac.id, Diakses 2017 

 

Untuk penghawaan di dalam ruangan, penghawaan alami 

digunakan pada ruangan-ruangan kegiatan servis dimana ruangan-

ruangan ini jarang dijamah oleh manusia khususnya pengunjung. 

2. Penghawaan Buatan 

Pencahayaan alami disini menggunakan tipe AC Sentral 

supaya penghawaan dapat diatur secara merata pada seluruh 

ruangan obyek, dan juga tipe AC split untuk beberapa ruangan. 

ADC DAC Microcontroller Lampu LDR 

http://arsitekturdanlingkungan.wg.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2015/11/121.jpg
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Gambar 5.16 AC Split dan AC Central 

Sumber: projectmedias.blogspot.co.id. Diakses 2017 

 

Tabel 5.8 Sistem Penghawaan 

No. Nama Ruang Penghawaan 

1 - Ruang Pameran AC Central 

- Ruang Peragaan AC Central 

- Ruang Pelatihan AC Central 

- Lab. Penelitian AC Split 

- Teater AC Split 

- Auditorium AC Split 

- Hall AC Central 

- Perpustakaan AC Central 

2 - Ruang Informasi AC Central 

- Loket AC Central 

- Lobby AC Central 

- Ruang Koleksi Alami 

- Foodcourt AC Central 

- Souvenir Area AC Central 

3 - Ruang Kepala UPT AC Split 

- Ruang Kepala Museum AC Split 

- Ruang Meeting AC Split 

- Ruang Administrasi & Tata Usaha AC Split 

- Ruang Kurator Koleksi AC Split 

- Ruang Konservator Laboratorium AC Split 

- Kantor Bagian Perpustakaan AC Split 

- Kantor Bagian Pameran AC Split 

- Kantor Bagian Peragaan AC Split 

- Kantor Bagian Edukasi AC Split 

- Kantor Keamanan AC Split 

- Ruang CCTV AC Split 

- Ruang Loker Karyawan AC Split 

- Ruang Istirahat AC Split 

4 - Parkir Pengunjung Alami 

- Parkir Pengelola Alami 

http://www.mediaproyek.com/
http://www.mediaproyek.com/
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- Drop Off Alami 

- Plaza Alami 

5 - Gudang Alami 

- Pantry Alami 

- Loading Dock Alami 

- KM/WC Pengunjung Alami 

- KM/WC Pengelola Alami 

- Musholla AC Split 

- Pos Satpam Alami 

6 - R. Penampungan Air Alami 

- R. Pompa Air Alami 

- R. STP Alami 

- R. Genset Alami 

- R. Elektrikal Alami 

- R. Sampah Alami 

Sumber: Analisis, 2017 

 

5.5.4 Konsep Sanitasi dan Limbah 

1. Air Bersih 

Pada bangunan museum ini kebutuhan air dipasok dari PDAM 

(Perusahaan Daerah Air Minum) dan juga digunakan pompa air dari 

sumur bor/alam sebagai air cadangan apabila pasokan air dari PDAM 

mengalami kendala. 

 

Bagan 5.5 Distribusi Air Bersih 

Sumber : Analisis, 2017 

2. Limbah 

Air kotor pada museum ini ditampung dalam septic tank atau 

diolah dalam unit pengolahan limbah (STP – Sewage Treatment 

Plant).  
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Bagan 5.6 Jaringan Air Kotor 

Sumber : Analisis, 2017 

3. Sampah 

Pada bangunan museum ini, cara mengatasi sampah dengan 

menempatkan beberapa tempat sampah berdasarkan jenis sampah 

pada titik-titik yang dikira perlu diberikan tempat sampah untuk 

kemudian sampah ini akan dibuang menggunakan kendaraan truk 

sampah. 

4. Sumur Resapan 

Sebagai salah satu upaya melestarikan air tanah, lingkungan 

museum dibuat sumur resapan untuk menampung dan menyimpan 

curahan air hujan, sehingga dapat menambah kandungan air tanah. 

 

Gambar 5.17 Sumur Resapan Biasa 

Sumber : Juwana, 2005 

 

5. Penyiram Tanaman 

Sistem penyiram tanaman dapat mengunakan sistem otomatis 

yang memanfaatkan Moisture sensor yang berfungsi untuk 

mengetahui kelembapan tanah. Ketika kelembapan tanah rendah 

Air Kotor 

Lavatory 

Dapur 

Air Hujan 

Limbah Padat 

Limbah Cair 

Septictank 

STP Bak Kontrol 
Penyiram 

Tanaman 

Sumur 

Resapan 



 
 
 
 

Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur 

 

Museum Sains di Kota Semarang dengan Pendekatan Hi-Tech  185 
 

maka sensor ini akan mengirm sinyal ke microcontroller untuk 

memberikan perintah ke pompa air penyiraman sehingga sprinkler 

akan menyemprotkan air ke taman secara otomatis. 

 

Bagan 5.7 Sistem Sprinkler Otomatis 

Sumber : Analisis, 2017 

 

5.5.5 Konsep Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 

Untuk mencegah terjadi kebakaran pada bangunan museum ini 

akan diberikan alat pencegahan seperti detector api pada setiap 

ruangan yang dilengkapi alarm sebagai peringatan. 

Selain alat pencegahan, dilengkapi pula alat penanggulangan 

seperti hidran (kotak hidran, hidran halaman, dan hidran kota) dan juga 

dilengkapi dengan sprinkler yang akan memancarkan air secara 

otomatis apabila terdeteksi panas. 

Pasokan air untuk penanggulangan kebakaran dibuat seperti pada 

gambar berikut. 

 

 

Gambar 5.18 Tanki Air Berfungsi Ganda 

Sumber : Juwana, 2005 
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Tabel 5.9 Pencegah & Penanggulangan Kebakaran 

No. Nama Ruang Penghawaan 

1 - Ruang Pameran Detector, Sprinkler, 
Hidran, Extinguisher 

- Ruang Peragaan Detector, Sprinkler, 
Hidran, Extinguisher 

- Ruang Pelatihan Detector, Sprinkler, 
Hidran, Extinguisher 

- Lab. Penelitian Detector, Sprinkler, 
Extinguisher 

- Amphiteater Detector, Sprinkler, 
Extinguisher 

- Auditorium Detector, Sprinkler, , 
Hidran, Extinguisher 

- Hall Detector, Sprinkler, 
Hidran, Extinguisher 

- Perpustakaan Detector, Sprinkler, 
Extinguisher 

2 - Ruang Informasi Detector, Sprinkler 

- Loket Detector, Sprinkler, 
Extinguisher 

- Lobby Detector, Sprinkler, 
Hidran, Extinguisher 

- Ruang Koleksi Detector, Sprinkler 

- Foodcourt Detector, Sprinkler, 
Hidran, Extinguisher 

- Souvenir Area Detector, Sprinkler 

3 - Ruang Kepala UPT Detector, Sprinkler, 
Hidran, Extinguisher 

- Ruang Kepala Museum Detector, Sprinkler 

- Ruang Meeting Detector, Sprinkler 

- Ruang Administrasi & Tata Usaha Detector, Sprinkler, 
Hidran, Extinguisher 

- Ruang Kurator Koleksi Detector, Sprinkler 

- Ruang Konservator Laboratorium Detector, Sprinkler 

- Kantor Bagian Perpustakaan Detector, Sprinkler 

- Kantor Bagian Pameran Detector, Sprinkler 

- Kantor Bagian Peragaan Detector, Sprinkler 

- Kantor Bagian Edukasi Detector, Sprinkler 

- Kantor Keamanan Detector, Sprinkler 

- Ruang CCTV Detector, Sprinkler 

- Ruang Loker Karyawan Detector, Sprinkler 

- Ruang Istirahat Detector, Sprinkler 
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4 - Parkir Pengunjung Extinguisher 

- Parkir Pengelola Extinguisher 

- Drop Off - 

- Plaza - 

5 - Gudang Detector, Sprinkler 

- Pantry Detector, Sprinkler 

- Loading Dock Extinguisher 

- KM/WC Pengunjung - 

- KM/WC Pengelola - 

- Musholla Detector, Sprinkler 

- Ruang ME Detector, Sprinkler 

- Pos Satpam - 

6 - R. Penampungan Air - 

- R. Pompa Air - 

- R. STP - 

- R. Genset Extinguisher 

- R. Elektrikal Detector, Sprinkler, 
Hidran, Extinguisher 

- R. Sampah - 

Sumber: Analisis, 2017 

 

5.5.6 Konsep Penangkal Petir 

Penangkal petir untuk bangunan museum ini menggunakan 

sistem elektrostatis dikarenakan lebih praktis, mudah dan  murah dalam 

perawatan dan pemasangannya, serta tingkat jangkauan radius 

perlindungan yang luas.  

 

Gambar 5.19 Penangkal Petir Elektrostatis 

Sumber : sainsjurnal.com, Diakses 2017 
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5.5.7 Konsep Keamanan 

Sistem keamanan pada bangunan Museum ini menggunakan 

sistem CCTV. CCTV merupakan kepanjangan dari Closed Circuit 

Television.  Yang di artikan secara harafia adalah jalur televisi  tertutup, 

yang dalam pengertiannya bahwa sebuah CCTV sistem bersifat tertutup 

dari lingkungan umum, atau kata lain yang dapat mengakses CCTV 

sistem tersebut adalah hanya bagian atau orang tertentu saja.  

Kemudian juga ada Walkthrough Metal Detector adalah alat 

berupa pintu pendeteksi yang dipasang di depan pintu masuk gedung-

gedung atau area penting, dimana walk through metal detector berfungsi 

untuk mendeteksi setiap orang yang masuk apakah membawa barang-

barang berbahaya atau tidak, khususnya barang berbahaya yang 

terbuat dari metal atau logam, seperti pistol, senjata tajam, bom, granat, 

dll.  

 

Bagan 5.8 Sistem Access Control 

Sumber : Analisis, 2017 

 

Selain itu juga terdapat Alarm System Adalah alat yang secara 

sistem digunakan untuk memperingatkan dan memberi tahu adanya 

keadaan yang tidak sebagaimana mestinya atau tidak diinginkan karena 

tindak kejahatan terhadap barang atau lokasi yang kita miliki. Alarm 

System ini terdiri dari. Sensor Alarm Adalah bagian dari alarm system 

yang dipasang pada lokasi/barang yang diamankan sehingga jika ada 

perlakuan/kejadian yang tidak diinginkan/tidak sesuai semestinya akan 

mengirim data situasi bahaya ke control panel alarm yang selanjutnya 

akan membunyikan sirene, strobelight atau mengirim berita ke nomor 

telepon tertentu. 
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http://www.alatuji.com/kategori/549/walkthrough-metal-detector
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5.5.8 Konsep Transportasi Vertikal 

Transportasi vertikal utama pada bangunan museum 

menggunakan tangga dan ramp sehingga kaum difabel juga dapat 

dengan mudah mengakses bangunan. Terdapat juga eskalator tangga 

dan eskalator ramp sebagai transportasi vertikal penunjang serta lift 

untuk keperluan barang. 

 

  

Gambar 5.20 Sistem Transportasi Vertikal 

Sumber: Data Pribadi, 2017 

 

Eskalator pada bangunan dapat menggunakan sensor infra 

merah yang dipasang melintang layaknya sebuah tirai. Ketika 

seseorang melewati bagian tersebut, maka sensor akan langsung 

bereaksi akibat adanya objek yang menghalangi sinar tersebut. 

seseorang yang melewati tirai Infra merah yang tak terlihat tersebut 

akan menyebabkan sensor memberikan program perintah agar agar 

eskalator bergerak akibat terganggunya sinar infra merah. 

 

 

Bagan 5.9 Sistem Eskalator Otomatis 

Sumber : Analisis, 2017 
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5.6 Konsep Arsitektural 

5.6.1 Arah Arsitektur Hi-Tech 

1. Lokalitas 

Lokalitas dapat memperkuat karakter dari lokasi dimana 

bangunan tersebut berada. Museum Sains di semarang juga 

menerapkan beberapa konsep lokalitas diantaranya ialah; 

a. Semarang terkenal dengan kebudayaannya salah satunya ialah 

alat musik gambang. Konsep gambang ini dapat diterapkan pada 

bentuk bangunan atau dapat juga diterapkan pada atap bangunan 

dengan mengambil bentuk dari gambang. 

b. Jawa Tengah juga terkenal dengan beberapa corak batik khas. 

Konsep tersebut dapat diterapkan pada beberapa ornamen untuk 

menguatkan citra lokalnya. 

2. Ramah lingkungan  

a. Dalam perencanaan Museum Sains di Kota Semarang, bangunan 

akan dibuat ramah lingkungan sehingga akan meminimalisir 

penggunaan energy dan dampak terhadap lingkungan sekitar, ada 

beberapa cara untuk menjadikan bangunan ini menjadi bangunan 

yang ramah lingkungan, antara lain:  

b. Pemanfaatan energi matahari sebagai energy alternatif sehingga 

dapat meminimalisir penggunaan energy dari PLN.  

c. Penggunaan sistem otomatis pada bangunan sehingga akan 

meminimalisir penggunaan energy listrik.  

d. Orientasi bangunan mengarah sesuai dengan arah gerak angin 

pada tapak agar bangunan mendapatkan penghawaan alami.  

3. Kekinian 

Selain terdapat konsep lokalitas, Arsitektur Hi-Tech juga tetap 

harus menerapkan konsep kekinian untuk memperkuat kesan Hi-

Tech. Berikut beberapa konsep kekinian yang dapat pada Museum 

Sains: 

a. Penggunaan material yang kekinian dan juga sustainable seperti 

penggunaan material baja dan kaca. 
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b. Penggunaan sistem layar panel dengan komputerisasi sebagai 

alat informasi. 

c. Penggunaan sistem detector dan juga sensor untuk menjaga 

keamanan Museum Sains. 

 

5.6.2 Konsep Arsitektur Hi-Tech 

1. Inside Out 

Pada Museum Sains ini, dalam beberapa ruangan yang 

membutuhkan pencahayaan lebih dan juga mempunyai karakteristik 

ruangan maupun dari jenis kegiatannya akan di ekspose secara 

keseluruhan dengan menggunakan material kaca sehingg dapat 

terlihat dengan jelas kegiatan di dalam ruangan sebagaimana sesuai 

dengan karakteristik dari arsitektur hi-tech. 

2. Celebration of Process 

Pengeksposan sistem struktur yang dipakai dalam bangunan 

Museum Sains ini adalah salah satu contoh karakteristik dari 

arsitektur hi-tech. Pada bangunan ini penggunaan material struktutr 

atap seperti baja dan juga kerangka cangkang akan diekspose 

sebagai salah satu elemen hi-tech agar lebih mudah dimengerti 

fungsi dan penggunaanya oleh pemakainya. 

Ekspresi pada bangunan Museum Sains dicapai melalui 

pengaplikasian teknologi dan pemilihan bentuk struktur dan material 

seperti baja, pipa, kaca sebagai unsur utama bangunan dalam era 

struktur modern yang menunjukkan ikatan arsitektur dengan 

teknologi tinggi yang ada sekaligus memiliki fungsi sebagai respon 

terhadap lingkungan. 

3. Transparan, Pelapisan dan Gerakan 

Ketiga elemen ini juga akan diterapkan pada bangunan 

Museum Sains ini diantaranya dengan mengekspos jaringan 

transportasi seperti eskalator maupun tangga sehingga orang yang 

berada di luar gedungpun dapat mengetahui fungsinya. 
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4. Pewarnaan yang Cerah dan Merata 

Pewarnaan yang cerah dan merata sebagai salah satu 

karakterstik hi-tech architecture diterapkan pada pewarnaan struktur 

utama dan elemen transportasi guna pemahaman fungsi dan 

kemudahan perawatan. Salah satu contoh penerapannya ialah 

dengan mengekspose jaringan utilitas dan mengecatnya dengan 

warna masing-masing sesuai dengan fungsi masing-masing. 

5. A Light Weight Filigree of Tensile Members 

Penggunaan baja-baja tipis penopang pada bangunan 

Museum Sains merupakan kolom bangunan hi-tech, kabel-kabel baja 

penopang supaya terlihat lebih ekspresif dalam pemikiran mengenai 

penyaluran gaya-gaya pada struktur. 

6. Optimistic Confidence in A Scientific Cultural 

Bangunan hi-tech dapat mewakili kebudayaan/peradaban 

masa depan yang serba scientific, sehingga pada saat itu tetap bisa 

dipakai dan tidak ketinggalan zaman. Hasilnya lebih mendalam pada 

suatu metode kerja, perlakuan pada material, warna-warna dan 

pendapatan, dibandingkan dengan prinsip-prinsip komposisi. 

 

5.6.3 Building Automation System 

Building automation system adalah sebuah pemrograman, 

komputerisasi, intelligent network dari peralatan elektronik yang 

memonitor dan mengontrol sistem mekanis dan sistem penerangan 

dalam sebuah gedung. Building Automation Systems (BAS) 

mengoptimasi start-up dan performansi dari peralatan HVAC dan sistem 

alarm. BAS menambah dalam jumlah besar interaksi dari mekanikal 

subsistem dalam gedung, meningkatkan kenyamanan pemilik, minimasi 

energi yang digunakan, dan menyediakanoff-site kontrol gedung. BAS 

berbasis kontrol komputer untuk mengkoordinasi, mengorganisasi, dan 



 
 
 
 

Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur 

 

Museum Sains di Kota Semarang dengan Pendekatan Hi-Tech  193 
 

mengoptimasi kontrol subsistem pada gedung seperti keamanan, 

kebakaran/keselamatan, elevator, dan lain-lain. 

1. Controller 

Controller yang digunakan biasanya terdiri dari satu atau 

lebih PLC (Programmable Logic Controllers), dengan pemrograman 

tertentu. PLC dalam BAS digunakan untuk mengontrol peralatan 

yang biasanya digunakan dalam sebuah gedung. 

2. Occupancy Sensor 

Occupancy biasanya didasarkan pada waktu dari skedul 

harian. Override switch atau sensor dapat digunakan untuk 

memantau occupancy pada beberapa daerah internal gedung. 

3. Lighting 

Lighting dapat dinyalakan maupun dimatikan dengan Building 

Automation Systemberdasarkan waktu harian, atau pengatur waktu 

dan sensor. Contoh sederhana sistem tersebut adalah menyalanya 

lampu pada suatu ruangan setelah setengah jam orang terakhir 

keluar dari ruangan tersebut. 

4. Air Handler 

Air handler digunakan untuk mengatur keluar masuknya udara 

dalam gedung. Pengaturan ini dilakukan untuk menjaga agar udara 

tetap sesuai dengan kebutuhan serta kesehatan manusia yang ada 

dalam gedung tersebut. 

5. Central Plant 

Central Plant dibutuhkan untuk menyuplai air-handling 

unit dengan air. 
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6. Alarms and Security 

Banyak Building Automation System memiliki kemampuan 

alarm. Jika sebuah alarm dideteksi, alarm tersebut dapat diprogram 

untuk memberitahukan seseorang. Pemberitahuan dapat dilakukan 

melalui komputer, pager maupun suara alarm. Sistem sekuriti dapat 

disambungkan pada building automation system. Jika occupancy 

sensorada, maka sensor tersebut dapat juga digunakan sebagai 

alarm pencuri. 

 

Gambar 5.21 Building Automation System 

Sumber: kmccontrol.com.hk, Diakases 2017 

 

5.6.4 Konsep Tata Ruang Hijau dan Landscape 

Penataan landscape bangunan Museum Sains ini dibuat lebih 

menyamping atau landed. Museum ini akan dirancang menjadi 

beberapa bangunan sesuai dengan pengelompokkan fungsi masing-

masing zona dengan satu bangunan inti sebagai pusat dari bangunan. 
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Gambar 5.22 Taman dan Kolam 

Sumber : Data Pribadi, 2017 

Dengan bangunan inti sebagai akses utama dan juga taman 

sebagai pusat dari kawasan museum menjadi konektor oleh bangunan-

bangunan pendukung lain yang akan memudahkan pengunjung 

mengakses tiap-tiap bangunan. 

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan 

mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat 

tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang 

sengaja ditanam. 
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Berikut adalah jenis tumbuhan yang digunakan pada Museum 

Sains. 

1. Bugenvil 

 

Gambar 5.23 Bunga Bugenvil 

Sumber : ngasih.com, Diakses 2017 

Bugenvil (Bougainvillea glabra) merupakan bunga yang cerah 

dan “ramai” akan memberikan variasi yang lain pada taman bila 

ditanam di antara hijaunya dedaunan, ditambah oleh bonggol yang 

menarik. Dapat ditanam di pinggir kolam atau di antara tanaman 

pangkas-pangkasan lainnya. Bila ditanam di antara border di sisi 

jalan masuk akan memberi kesan lembut dan “menyambut”. 

2. Cemara Kipas 

 

Gambar 5.24 Cemara Kipas 

Sumber : ngasih.com, Diakses 2017 
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Cemara Kipas (Thuja occidentalis “Emerald”) ini dapat ditanam 

berderet sepanjang pagar baik di luar maupun di dalam halaman, 

sehingga dapat berfungsi sebagai pembatas dan “pemahat” angin. 

Pada taman yang luas, deretan cemara kipas di sepanjang jalan 

masuk akan memberikan kesan pengarah yang kuat 

3. Palem Putri 

 

Gambar 5.25 Palem Putri 

Sumber : ngasih.com, Diakses 2017 

Palem Putri (Veitchia merrillii) ini dapat dijadikan background, 

namun dengan buahnya yang cantik, tidak salah bila ia ditempatkan 

sebagai eye catcher. Ia dapat juga menjadi peneduh pada pinggir 

kolam, atau ditanam pada sisi jalan masuk. Cocok ditanam tunggal 

atau berkelompok dengan ketinggian yang berbeda. 

4. Trembessi 

 

Gambar 5.26 Pohon Trembessi 

Sumber : ngasih.com, Diakses 2017 

http://www.ngasih.com/tag/kolam/
http://www.ngasih.com/tag/kolam/
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Pohon trembesi (Samanea saman) banyak di jadikan sebagai 

pohon peneduh yang di tanam di tepi jalan. Saat cuaca panas jika 

melintasi jalan yang di tumbuhi pohon ini akan terasa sejuk dan 

segar. Pohon ini dijadikan peneduh karena ukurannya yang besar 

dan daunnya yang rindang. 

5.6.5 Konsep Gubahan Massa 

Bangunan Museum Sains ini terdiri dari beberapa bangunan 

dengan taman di tengah bangunan sebagai penghubung antar 

bangunan. 

 

  

 

Gambar 5.27 Gubahan Massa 

Sumber : Data Pribadi, 2017 

 

Gambar 5.28 Tampak Depan 

Sumber : Data Pribadi, 2017 
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