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BAB 4. 

 A N A L I S I S 

4.1 Analisis Kawasan 

Kondisi kawasan 

Propinsi Bengkulu secara geografis terletak dipantai Barat  Pulau Sumatera, 

membujur sejajar pegunungan Bukit Barisan dan menempati wilayah seluas 19.789 km. 

Jumlah penduduk saat ini mencapai kurang lebih 1, 6 juta jiwa yang tersebar pada 9 

Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten 

Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, Kabupaten Seluma, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten 

Rejang Lebong, Kabupaten Lebong dan Kota Bengkulu. Pusat ibukota Provinsi Bengkulu 

terletak di daerah yang merupakan pesisir, dikarenakan memiliki jarak yang dekat dengan 

kawasan pantai panjang yaitu sekitar 3 Km. Oleh sebab hal inilah, kawasan wisata pantai 

panjang menjadi kunjungan wisata terfavorit masyarakat kota Bengkulu didukung pula 

dengan aksesibilitas tinggi (mudah dicapai dalam waktu singkat). Kawasan ini memiliki 

objek wisata pantai, wisata budaya/sejarah, penginapan, toko souvenir, restoran, biro 

perjalanan, mall, sport center, dan lain-lain. Berikut adalah beberapa kondisi objek wisata 

berdasarkan hasil survei kawasan : 
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Jenis Objek Wisata Nama Objek Wisata Kondisi Lokasi 

Wisata Alam 

1. Pantai Panjang 

Pantai  Tapak Paderi Sedang dikembangkan Kota 

Bengkulu 

Gambar 4.1. Beberapa Bangunan di Sekitar Kawasan Pantai Panjang 
Sumber: foto; dokumentasi 2011, peta kawasan; BAPPEDA kota BKL 

Skala 1 : 175.000 
 

Tabel 4.1 
Sebaran Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) di kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu 
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Pantai zakat Sedang dikembangkan Kota 

Bengkulu 

Pantai Pasir Putih 

Bengkulu 

Sedang dikembangkan Kota 

Bengkulu 

Wisata 

Budaya/Sejarah 

 

1. Sejarah 

Benteng Malborough Sudah berkembang & perlu 

ditingkatkan 

Pantai Tapak 

Tugu Thomas Parr Sudah berkembang && perlu 

ditingkatkan 

Pantai Tapak 

Makam Jitra Sedang dikembangkan Kota 

Bengkulu 

Tugu York Potensial Kota 

Bengkulu 

Kampung Cina Potensial Pantai Tapak 

Persada Soekarno Sudah berkembang & perlu 

ditingkatkan 

Kota 

Bengkulu 

Rumah Fatmawati Sudah berkembang & perlu 

ditingkatkan 

Kota 

Bengkulu 

Wisata Belanja Pasar Barukoto Sudah berkembang & perlu 

ditingkatkan 

Kota 

Bengkulu 

Pusat Perbelanjaan potensial Pantai 

panjang 
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Wisata Religi Masjid Jamik Sudah berkembang & perlu 

ditingkatkan 

Kota 

Bengkulu 

Vihara Buddhayana Sudah berkembang & perlu 

ditingkatkan 

Kota 

Bengkulu 

Wisata olah jasmani Sport  center Sudah berkembang & perlu 

perawatan 

Pantai 

panjang 

Road race Sudah berkembang & perlu 

ditingkatkan 

Pantai 

panjang 

Selancar, boat, Sudah berkembang & perlu 

ditingkatkan 

Pantai zakat 

Kolam renang Sudah berkembang & perlu 

ditingkatkan 

Pantai 

Panjang 

 

Dari tabel tersebut terlihat bahwa kondisi kawasan sangat dikembangkan dari segi 

pariwisata, sehingga kunjungan pengguna sangat tinggi di kawasan ini. Selain itu, dari data 

dapat diketahui belum tersedianya fasilitas dari segi pendidikan secara khusus, padahal 

tingkat kunjungan di area ini kebanyakan adalah usia pelajar. Hal ini terlihat dari data jumlah 

pengunjung dari tahun 2007-2010 mengalami peningkatan antara 16%-35,8% tingkat usia 

antara 15-30 tahun (91%), berasal dari dalam kota (75%), motivasi menikmati pemandangan 

(68%), menggunakan kendaraan pribadi (67%), lama kunjungan berkisar antara 1-3 jam 

(83%), dan waktu berkunjung adalah hari sabtu dan hari minggu (48%) (Dinas Pariwisata 

Kota Bengkulu, 2011). Kawasan wisata berada berdekatan dengan obyek wisata lainnya, 

sehingga memudahkan pengunjung dalam melakukan kegiatan rute wisata ke berbagai obyek 

Sumber : analisis dan survey 2011 
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wisata lainnya di Kota Bengkulu. Dengan adanya kunjungan yang tinggi pada kawasan ini 

merupakan potensi penting dalam kemudahan mempromosikan objek bangunan Pusat Sains 

dan Teknologi yang akan di bangun di kawasan ini sekaligus melengkapi sarana dan 

prasarana serta dirasa layak untuk meningkatkan kualitas pendidikan. 

Analisis Kelayakan Kawasan 

Terkait dengan analisis kelayakan kawasan wisata Pantai Panjang ini dilakukan dengan 

metode analisis SWOT. Berikut adalah Analisis SWOT yang terdiri dari empat factor, yaitu: 

1. Strengths (kekuatan) 

Berdasarkan RDTR kawasan, lahan pada kawasan wisata ini berpotensi untuk 

dikembangkan dengan luas lahan ±300.404 m2 atau sekitar 30 Ha (kelas lahan I). Dan 

berdasarkan studi kelayakan, pengembangan pada kawasan wisata ini termasuk dalam 

kuadran IV (diversification), yaitu pada ruang G (Consentric Strategy). Kawasan wisata 

memiliki karakteristik lahan yang relatif datar (0-3%), dengan ketinggian antara 0-11 m dpl, 

dan vegetasi pohon cemara laut. 

Berikut adalah RTRW pantai 

 

 

  

 

 

 

Area Putih 
adalah area 
pendidikan 

Area merah 
muda adalah 
area kebun 
campuran 

Area Biru terang 
adalah area hutan 
pantai (vegetasi 

cemara laut) 
Gambar 4.2. RTRW Pantai Panjang Kota Bengkulu 
Sumber: Bappeda kota Bengkulu, Skala 1 : 175.000 
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2. Weakness (kelemahan) 

Berdasarkan data Dinas Pariwisata, dapat diambil kesimpulan yaitu sebagian besar 

pengunjung merasa kurang dengan jumlah sarana pendukung seperti pusat informasi (60%), 

sarana peribadatan atau musholla (60%), dan sebagian besar pengunjung menyatakan kondisi 

yang kurang layak untuk beberapa saran pendukung seperti kondisi toilet umum (66%), 

gazebo (65%), dan kios makan (62%). Selain itu sering kali pembangunan fasilitas-fasilitas 

di sekitar tempat wisata tidak memperhatikan keseimbangan baik lingkungan fisik maupun 

non-fisik. Pemerintah daerah dalam membangun fasilitas di sepanjang pantai bengkulu tidak 

mempertimbangkan keselamatan serta bahaya yang akan terjadi bila ada bencana alam. 

Bengkulu merupakan daerah rawan gempa dan berpotensi tsunami. Strategi pengembangan 

perancangan  yang perlu diterapkan yaitu mengurangi dampak tsunami dengan vegetasi, 

perlindungan bangunan, dan pengeras suara peringatan, mengembangkan kegiatan dan 

fasilitas pendukung, serta meningkatkan publikasi dan promosi. Arahan pengembangan 

direncanakan dalam penataan tapak pada beberapa area kegiatan seperti area pelayanan, 

berbelanja, piknik, playground, permainan air, olahraga, panggung terbuka, akomodasi, 

pantai, dan area memancing. Sehingga, terkait dengan pengembangan perencanaan objek, 

diperlukan peningkatan publikasi dan promosi, serta kerjasama dalam mengembangkan 

kawasan wisata. 

3. Opportunities (peluang) 

Potensi yang dimiliki oleh kawasan pantai Kota Bengkulu telah disadari oleh Pemerintah 

Daerah dan kemudian dijadikan salah satu kebijakan yang strategis oleh Gubernur Bengkulu, 

yaitu menjadikan kawasan pantai tersebut sebagai kawasan wisata yang diharapkan mampu 
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menarik bukan saja wisatawan local, tetapi juga wisatawan nasional serta manca negara. 

Dengan adanya pembangunan objek Pusat Sains dan Teknologi di kawasan wisata pantai 

panjang kota Bengkulu ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat 

kota Bengkulu dan sekitarnya. Kawasan wisata Pantai Panjang berada cukup dekat dari Kota 

Bengkulu, yaitu hanya 3 km dengan waktu tempuh sekitar 15 – 20  menit. Pantai ini memiliki 

panjang 7 km dengan lebar 500 m, terhitung dari batas jalan raya. Pantai ini cukup mudah 

diakses khususnya bagi pelajar, karena cukup banyak kendaraan umum yang melalui pantai 

ini. Disekitar pantai, juga sudah banyak terdapat sekolah dan universitas. Pantai ini cukup 

teduh karena terdapat banyak pohon cemara laut disepanjang pantai. Meskipun demikian 

kelengkapan sarana-prasarana masih harus ditingkatkan agar dapat menunjang objek yang 

ada.Berikut adalah beberapa jenis wisata dan lokasi pendidikan yang berada di sekitar 

kawasan. 

    

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4. 
Pengembangan 

Wisata dan 
Beberapa Instansi 

Pendidikan Di 
Kawasan Pesisir 
Pantai Panjang 
Kota Bengkulu 
Sumber: RTBL 
Pantai Panjang 

Bengkulu 



 

93 
 

Dari data tersebut menggambarkan bahwa kawasan cukup memiliki potensi dalam hal 

kemudahan akses dan promosi. Selain itu, kawasan tersebut menjadi fokus potensi wisata 

utama bagi Kota Bengkulu, sehingga, dengan hal tersebut memberikan peluang bagi objek 

yang berada di kawasan untuk lebih berkembang dan lebih banyak menjadi alternatif 

kunjungan bagi masyarakat daerah ini. 

 

4. Threats (ancaman) 

Selain dari beberapa potensi dan peluang yang ada, kawasan ini tidak luput dari 

beberapa ancaman, selain dari kondisi alam di Pantai Panjang ini cukup berpengaruh 

terhadap keberlanjutan perancangan objek, yaitu terkait dengan: 

1. Kecepatan Angin : Kerusakan daerah pesisir secara alami dapat terjadi akibat 

perubahan musim yang mempengaruhi pergerakan arus dan gelombang. Energi ini 

kemudian akan menyebabkan perpindahan material dari satu tempat ke tempat yang 

lain. Kekuatan gelombang angin dan arus ombak sangat menentukan kecepatan dan 

tingkat kerusakan yang ditimbulkannya (WALHI, 2006).Perubahan bentang alam 

pesisir selain karena factor alami ini, lebih diakibatkan oleh aktivitas manusia, seperti 

penambangan pasir, penebangan hutan pantai di sepanjang pantai Kota Bengkulu 

hingga konversi hutan pantai menjadi perumahan penduduk dan hotel serta pusat 

wisata. 

2. Partikel Pasir : Pasir yang terhembus angin hingga ke jalan raya. Hal ini dapat 

menyebabkan pasir berpindah dalam volume yang cukup banyak dapat mengganggu 

baik sirkulasi jalan maupun menutup area public. 
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3. Abrasi, beberapa telah dibangun shelter selebar 6 m. 

 

 

 

 

4. Korosi 

Partikel garam dari kandungan air laut dapat menyebabkan korosi pada  bangunan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5. Ancaman alam oleh pasir 
yang tergerus angin pantai 
Sumber: dokumentasi 2011 

Gambar 4.6. Ancaman alam oleh abrasi pantai, dan beberapa pembangunan shelter pantai 
Sumber: dokumentasi 2011 

 

Gambar 4.7. Ancaman korosi pada kolom bangunan (pelabuhan kapal nelayan) sekitar pantai 
Sumber: dokumentasi 2011 
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5. Ancaman gempa 

Bengkulu merupakan provinsi di pulau sumatra yang terletak di daerah pesisir, dan 

berada di daerah patahan lempeng indonesia dengan lempeng eurasia, sehingga 

menyebabkan provinsi ini rawan terkena gempa. Zona berwarna coklat merupakan 

zona patahan lempeng bumi, berpotensi mengalami pergeseran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Potensi tsunami 

Oleh karena berada di daerah yang rawan gempa dan berada di daerah pesisir pantai, 

apabila gempa tersebut merupakan gempa tektonik, maka daerah ini berpotensi 

terkena tsunami, hal ini telah dinyatakan oleh BMKG kota Bengkulu dan telah 

diantisipasi dengan berbagai simulasi penanggulangan bencana dengan ditetapkannya 

beberapa zona bahaya, dan zona aman di daerah Bengkulu ini. 

 

Berikut adalah tabel penyajian kondisi SWOT Pantai Panjang. 

Gambar 4.8. Kerentanan Gempa Pada Kondisi Geologi Tapak Kawasan 
Sumber: Puslitbang Geologi 
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Tabel 4.2 SWOT Kawasan Pantai Panjang 

  

1. Nama objek PANTAI PANJANG 

2. Lokasi Kecamatan Gading Cempaka  

3. Jenis objek Wisata Alam (Pantai) 

4. Deskripsi objek Merupakan pantai yang berada di wilayah pesisir dengan 

panjang sekitar 7 Km. Wisata dengan kunjungan yang tinggi. 

5. Status pengembangan Sudah dikembangkan namun masih harus ditingkatkan lagi 

karena masih kurang optimal, dan butuh perawatan. 

B.     Daya Tarik Alam 

1. Daya tarik utama Suasana dan keindahan pantai 

2. Keragaman daya tarik Suasana, keindahan alam, aktivitas di pantai. 

C.     Nilai Sumberdaya 

1. Ketersediaan ruang  

        terbuka yang alami 

Terdapat ruang terbuka sepanjang pantai yang dapat 

digunakan sebagai ruang publik serta melakukan berbagai 

jenis aktivitas.  

2.    Nilai atraksi (variasi daya   

       tarik). 

Terdapat jogging track yang dapat digunakan untuk 

berolahraga. 

3.    Nilai keunikan Pasir pantai putih, pemandangan langsung ke Samudera 

Hindia. 

4. Tingkat ketersediaan  

        atraksi. 

Masih sangat terbatas sehingga harus ditambahkan. 
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5.    Nilai kelangkaan - 

D.     Aksesibilitas 

1.    Kualitas jalan menuju objek Cukup baik 

2.    Kualitas jalan dalam objek Jalan yang ada berupa jogging track. 

3.    Kualitas jalan ke objek lain Masih terputus, belum menerus. 

4.   Ketersediaan  transportasi. Baik  

5.  Kemudahan pencapaian 

(waktu tempuh dan 

ketersediaan rambu-rambu 

petunjuk arah). 

Berada di kota Bengkulu. Tidak tersedia rambu-rambu 

petunjuk arah, sehingga membingungkan.  

E.    Sarana dan Prasarana  

1.      Jalan Beraspal, dengan kualitas jalan yang cukup baik. 

2.      Hotel dan penginapan Terdapat cukup banyak hotel yang berfungsi sebagai 

penginapan. 

3.      Information Center Belum ada 

4.      Warung makan Cukup banyak. Terdapat area yang telah ditata dengan baik 

dan masih ada yang belum tertata dengan baik, sehingga 

harus dilakukan penataan agar dapat meningkatkan kualitas 

visual. 

5.      sarana Pendidikan Belum ada 

6.      Kamar mandi dan WC Jumlah kamar mandi dan WC umum masih terbatas, sehingga 

masih harus ditambahkan.  
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7.      Air bersih Masih terbatas, masih harus ditingkatkan.  

8.      Listrik Sudah tersedia. 

9.      Tempat parkir Belum tertata dengan baik, harus diperhatikan agar tidak 

mengganggu kualitas visual kawasan.  

10.      Tempat sampah Masih sangat terbatas jumlahnya sehingga masih perlu 

ditambah.  

11.    Toko cinderamata Belum ada 

12.    Telp/HP Sinyal HP cukup baik, tidak ada telefon umum. 

13.    Bank dan money changer Belum ada 

14.    Kantor pos Belum ada 

15.    Warnet Belum ada 

F.     Aspek Pasar 

1.      Besarnya jumlah wisatawan 

(lokal, nusantara, dan 

mancanegara) yang datang ke 

objek. 

Tahun 2007 sejumlah 169 turis asing 

Tahun 2008 sejumlah 206 turis asing 

Tahun 2009 sejumlah 280 turis asing 

Tahun 2010 sejumlah 280 turis asing 

Tahun 2011 belum terdata hingga Juni 2012 

2.       Skala jangkauan (lokal, 

nusantara, dan mancanegara). 

Tahun 2007 sejumlah 96.420 wisatawan nasional 

Tahun 2008 sejumlah 200.179 wisatawan nasional 

Tahun 2009 sejumlah 189.604  wisatawan nasional 

Tahun 2010 sejumlah 200.459  wisatawan nasional 

Tahun 2011 belum terdata hingga Juni 2012 
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G.     Investasi 

1.       Investasi yang telah ada di 

lokasi objek wisata. 

Investasi perdagangan, investasi sejarah dan budaya, 

investasi potensi muatan lokal 

2.       Stakeholder yang berperan 

dalam investasi. 

Pemerintah Kota Bengkulu, Dinas Pariwisata, Dinas 

perdagangan, Dinas pendidikan dan Kebudayaan, 

I.     Kelembagaan dan SDM 

1.       Pengelolaan objek saat ini Pemerintah Kota Bengkulu 

2.       Ketersediaan struktur lembaga 

pengelola 

Data belum ada 

3.       Aspirasi masyarakat sekitar 

objek 

Data belum ada 

J.     Permasalahan 

1.       Permasalahan mendasar yang 

perlu diperhatikan dan perlu 

segera ditangani 

Keamanan, terutama terkait dengan jalur-jalur evakuasi 

Tsunami.  

Keamanan terkait dengan alam : angin, hembusan pasir, 

abrasi, korosi. 

Pengelola objek wisata yang harus dilakukan secara 

profesional. 

Menyediakan sarana dan prasarana pendukung seperti area 

untuk rekreasi dan makan yang lebih baik dan aman, 

information center, tempat parkir kendaraan. 

2.       Permasalahan jangka panjang 

yang mungkin muncul 

Kerusakan kualitas lingkungan akibat pengembangan yang 

tidak terkendali.  
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Kesadaran stakeholder yang masih rendah terhadap 

pentingnya menjaga kualitas lingkungan.  

Sumber : analisis & survey 2011 

 

Tanggapan Analisis Kawasan 

Ada beberapa arahan yang perlu dikembangkan, yaitu arahan sirkulasi system, 

pengembangan kegiatan, pengembangan sarana, dan penataan tapak. Dan dalam upaya 

mitigasi tsunami, maka perlu diterapkan jalur hijau/greenbelt disepanjang pantai berdasarkan 

kondisi eksisting yaitu dengan lebar ±100 m, dan pembuatan dinding penahan angin sesuai 

standar dan ketentuan yang berlaku. 

4.1.1 Lokasi Tapak Perancangan pada Kawasan 

KONDISI EKSISTING LAHAN 

Analisis objek terhadap kawasan 

Kawasan wisata Pantai Panjang yang memiliki panjang sekitar 7 km, dengan luas 

daerah yang berpotensi untuk dibangun sekitar ±300.404 m2 atau sekitar 30 Ha (kelas lahan 

I), sehingga dapat disimpulkan bahwa masih banyak area yang kosong, dan belum 

dikembangkan dengan baik. Didukung oleh hal tersebut, pemilihan lokasi tapak kawasan 

untuk objek Pusat Sains dan Teknologi ini cenderung memilih terletak di kawasan yang 

berada di sebelah hotel resort Pasir Putih, dikarenakan pada sekitar tapak kawasan ini 

dominan terdapat banyak sekolah, dan kondisi lahan yang cukup berpotensi dan memiliki 

jangkauan utilitas yang layak. Jika ditinjau dari sisi geografis kawasan, pada tapak ini 

merupakan daerah yang kurang difungsikan dengan baik, padahal pada area tapak ini paling 

dominan mudah diakses pelajar, banyak sekolah-sekolah yang ada di dekat area ini. Selain 
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itu, posisi tapak ini yang kurang terawat dikarenakan berada di dekat pantai yang langsung 

berhadapan dengan Samudera Hindia yang menimbulkan ombak yang besar dan berbahaya 

bagi siapa saja yang ingin berwisata dengan berselancar atau berenang. Sebagai akibatnya, 

khusus kawasan ini menjadi area negatif, jarang dikunjungi. Oleh karena itulah, pemilihan 

tapak yang tidak jauh di sebelah area hotel resort Pasir Putih sebagai area Pusat Sains dan 

Teknologi ini diharapkan menjadi sebuah area positif serta lebih bermanfaat. 

Berikut beberapa data mengenai eksisting kawasan. 

4.1.2 Karakter Fisik Kawasan 

Letak geografis 

        Bengkulu, ditinjau dari sisi geografis merupakan daerah yang kurang strategis  atau  

dengan kata lain terpencil. Posisi Bengkulu terletak di daerah yang bukan merupakan jalur 

lintas antar propinsi. Hal ini mengakibatkan, pendatang harus secara khusus datang  ke 

Bengkulu. Letak geografis kawasan ini menjadi ukuran dalam pertimbangan kebijakan 

pengembangan pariwisata. Yoeti (2000) menyatakan bahwa daerah-daerah yang secara 

geografis terpencil merupakan kendala bagi pengembangan industri pariwisata meskipun 

daerah tersebut mempunyai alam dan iklim yang ideal.  

       Selain itu, posisi pantai yang langsung berhadapan dengan Samudera Hindia ini 

menimbulkan ombak yang besar dan berbahaya bagi siapa saja yang ingin berwisata dengan 

berselancar atau mandi. Selain itu, di bagian timur Bengkulu dihadang oleh Bukit Barisan 

yang menyebabkan posisinya semakin terpencil dan sulit dijangjau melalui jalur darat. 

Sebagai akibatnya, Bengkulu bukanlah tujuan utama baik untuk perdagangan maupun untuk 

wisata dari daerah luar di Sumatra. 

 



 

102 
 

4.1.2.1 Topografi dan Morfologi 

Berdasarkan data, kawasan wisata ini memiliki karakteristik lahan yang relatif datar 

(0-3%), dengan ketinggian antara 0-11 m dpl, dan vegetasi pohon cemara laut. Intensitas 

rata-rata bangunan pada kawasan direncanakan mencakup sekitar 10% luas lahan untuk dasar 

bangunan (KDB) dan 0,2 luas lahan untuk luas total bangunan (KLB). Dengan demikian, 

sesuai fungsi kawasan sebagai ruang publik kota, kawasan ini memiliki sisa ruang terbuka 

dan ruang terbuka hijau yang sangat luas; sekitar hampir 90% luas lahan. Ketinggian 

bangunan rata-rata relatif rendah, yaitu 1-5 lantai yang disesuaikan menurut fungsi dan 

tipologinya. Bangunan tertinggi adalah fungsi Hotel yang terdiri dari 5 lantai bangunan. 

Bangunan utama memiliki tinggi lantai hingga 3 lantai, sedangkan bangunan-bangunan lain 

hanya 1-2 lantai.  

4.1.2.2 Hidrologi 

Kondisi alam pantai memiliki keadaan air laut yang mengandung garam di bagian 

pantai. Meskipun begitu, hidrologi di kawasan pemukiman, sekitar 50m dari jalan raya 

sangat dipengaruhi oleh sumber mata air berupa sumur, yang memiliki air tanah yang tawar, 

yang tidak terkontaminasi oleh keadaan air laut di pantai yang bergaram. Dengan kondisi 

hidrologi ini dalam kegiatannya akan berpengaruh pada tingkat kesuburan tanah dan jenis 

tanaman yang tumbuh.  

Pada wilayah studi, kondisi hidrologi dapat dibagi dalam 2 kategori : 

1. Akuifer kecil pada daerah air tanah langkah, dimana kondisi air tanah setempat dangkal 

dalam jumlah terbatas dan dapat diperoleh di lembah atau pada kawasan pelapukan 

2. Akuifer Sedang dan kecil dengan debit ‹ 51/det . 
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Berdasarkan kondisi hidrologi kawasan, maka dapat dianalisis beberapa hal sebagai 

berikut: 

1. Memanfaatkan potensi hidrologi air tanah (pembangunan sumur) secara langsung pada 

tapak  

Kelebihan : Mengurangi biaya dari penggunakan air dari PAM  

Kekurangan : Posisi air tanah yang steril dan layak berada di kedalaman yang bebeda-beda di 

tiap kawasan, membutuhkan penelitian tentang lapisan tanah dan kondisi air tanah. 

 

2. Menggunakan air dari PAM untuk sumber air dalam perancangan. 

Kelebihan : Pengadaan sumber PAM pada perancangan sangat efektif dan efisien karena 

saluran PAM sudah tersedia sebelumnya. 

Kekurangan : memerlukan  biaya yang penggunaan air PAM. 

 

4.1.2.3 Iklim dan Curah Hujan 

Kondisi iklim di Bengkulu mengikuti kondisi musim daerah sumatra pada umumnya. 

Bulan yang terkering pada musim kemarau di daerah Bengkulu adalah bulan Juni dengan 

suhu tertinggi sekitar 37,3 derajat celcius, dan yang terbasah pada musim dingin adalah pada 

bulan Nopember dengan suhu terendah sekitar 19,0 derajat celcius. Rata-rata curah hujan tiap 

tahun sekitar 3.580 mm, dan rata-rata suhu udara sekitar 20,7 derajat celsius. 

Dari kondisi curah hujan yang berdasarkan musim yang ada, maka ketika hujan, air 

hujan dapat dimanfaatkan dengan sumur resapan sistem daur ulang air hujan untuk 

kebutuhan aktivitas bangunan. 
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Kelebihan : Dapat menghemat biaya penggunaan air sebagai wujud menjaga kelestarian 

sumber daya air 

Kekurangan : Membutuhkan perancangan yang detail dan layak dalam pembuatan shelter air 

hujan dan penyaringannya. 

 

4.1.2.4 Jenis Tanah 

Berdasarkan jenis tanah yang ada pada kawasan Pantai Panjang yang kering dan 

berpasir, maka didapat analisis sebagai berikut: 

- Memanfaatkan tanah dengan memberikan wadah usaha bercocok tanam melalui 

perancangan taman biologi atau greenhouse. 

Kelebihan : Dapat menunjang fungsi objek Pusat Sains dan Teknologi di bidang pertanian 

Usaha mengolah tanah dengan bercocok tanam juga dapat tetap menjaga kesuburan tanah 

Kekurangan : keadaan tanah yang berpasir menyebabkan selektif terhadap tumbuhan yang 

mampu tumbuh di keadaan tanah tersebut. 

 

4.1.3 Kondisi Prasarana dan Sarana Kawasan 

Fasilitas-fasilitas yang dibangun di sepanjang pantai di Bengkulu antara lain adalah 

pembangunan jalan dan jembatan yang terbentang dari sungai hitam ke pelabuhan pulau 

Baai. Sarana dan prasarana yang dibangun di kawasan ini adalah Bengkulu Indah Mall 

(BIM), sarana rekreasi, pusat olah raga, outdoor sport, restoran dan performing center serta 

hotel dan resort. Setelah itu ada pula pembangunan sarana wisata air yaitu olah raga air, golf 

house, goest house, diving dan restoran. Di kawasan ini pula dibangun sarana wisata 

ecoturism berupa hutan mangrove. Sarana dan prasarana yang dibangun adalah cottages dan 
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boatel. Pengoperasian sarana dan prasarana yang dibangun dilakukan secara mandiri oleh 

investor. Koordinasi dilakukan melalui manajemen yang ditetapkan berdasarkan hasil 

musyawarah yang melibatkan pemerintah daerah dan investor. 

Dari kondisi sarana dan prasarana kawasan, beberapa membutuhkan perawatan yang 

lebih, dikarenakan tingkat kunjungan yang tinggi di kawasan ini. Untuk itu, perancangan 

objek selanjutnya dapat dianalisa sebagaimana analisa fungsi bangunan objek rancang. 

4.1.3.1 Jaringan air bersih 

Komponen Air Bersih 

Untuk air minum, penduduk memanfaatkan sumber air sumur dan air PAM . Air 

bersih di Kota Bengkulu saat ini mempunyai 2 unit Instalasi Pengolahan Air (IPA) yaitu IPA 

Surabaya dan IPA Nelas. Dari kedua IPA tersebut mempunyai kapasitas terpasang dan 

kapasitas produksi sebesar 650 liter/detik. Selain itu, juga terdapat danau buatan yang 

menjadi penampungan air bersih buatan di daerah Kota Bengkulu, namun letaknya jauh dari 

lokasi kawasan. 

Dari kondisi tersebut, dapat dianalisa: 

1. menggunakan sistem penyaringan air(filter) air, dengan memanfaatkan air tampungan 

hujan. Hal ini dapat dirancang melalui perancangan atap yang dikombinasikan dengan 

beberapa filter air didalamnya. 

Kelebihan : memultifungsikan atap dalam solusi air bersih. Hal ini sesuai dengan 

metabolism bunga raflesia yang memproduksi sendiri kebutuhan air bagi tumbuh-

kembangnya di inang tempat hidupnya. 

Kekurangan : membutuhkan perancangan mendetail dan berkonstruksi yang kokoh, hal ini 

dapat memerlukan biaya lebih dalam perancangannya. 
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2. Dikarenakan jaringan air yang cukup jauh jangkauannya dari lokasi kawasan, maka dapat 

direncanakan dengan membangun penampungan air di beberapa lokasi terdekat dengan 

objek. 

Kelebihan : memudahkan akses air bersih dengan lokasi penampungan air. Meminimalkan 

penggunaan pipa bila jangkauan air bersihnya dekat. 

Kekurangan : penampungan air sebaiknya terjaga dari bahaya kontaminasi lingkungan dan 

penyakit, dikarenakan posisi tapak yang dekat dengan pantai dan dekat dengan rawa-rawa. 

 

4.1.3.2 Jaringan telekomunikasi 

Jaringan kabel dan jaringan telepon selluler cukup baik di kawasan ini. Hanya saja 

fasilitas telekomunikasi untuk tanggap darurat cukup jauh dari pantai, sehingga apabila 

laulintas padat, maka akan terjadi gagal sambungan. 

4.1.3.3 Air limbah dan tadah hujan 

Sejauh ini, di Bengkulu belum ditemukan sebuah sistem tadah hujan yang signifikan, 

hal ini karena instalasi pengolahan air yang rentan terhadap gempa. Air hujan biasanya 

dibiarkan mengalir ke drainase bangunan, dan drainase tersebut diarahkan ke sungai. Sungai-

sungai yang ada di Kota Bengkulu merupakan saluran drainase primer kota. Berdasarkan 

pola penyebaran sungai-sungai yang ada di dalam wilayah Kota Bengkulu pengaliran air 

hujan di kawasan pantai panjang ini dapat diarahkan salurannya menurut kasifikasi Wilayah 

Aliran Sungai (WAS) terdekat yaitu WAS Air Lempuing. 
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Komponen Sanitasi / Limbah Cair 

Kota Bengkulu saat ini belum mempunyai sistem pelayanan limbah manusia secara 

kolektif. Limbah padat yang dihasilkan oleh kegiatan industri pariwisata dibuang ke TPA di 

Air sebakul bekerjasama dengan Dinas Kebersihan Kota Bengkulu. limbah domestic hasil 

kegiatan kolam renang, kamar mandi, perawatan bangunan disalurkan ke saluran drainase 

yang ada. Pengelolaan limbah manusia di Kota Bengkulu saat ini masih dilakukan secara 

individu dan semi komunal oleh masyarakat. Penanganan limbah secara individu 

menggunakan Tanki Septik dan sebagian menggunakan sistem pembuangan terbuka atau 

melalui riol tertutup dan dibuang ke sungai. Terdapat IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur 

Tinja) yang berlokasi di Jambu III Sawah Lebar, dengan kapasitas pengolahan 120 m3/bulan. 

Jenis pengolahan yang dilakukan di IPLT tersebut hanya berupa penampungan terbuka 

(kolam oksidasi).  

Dari kondisi yang ada, dapat dianalisis: 

1. Perancangan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) pada objek rancang. 

Kelebihan : mengolah limbah dengan menetralisir limbah agar tidak terlalu berbahaya 

ketika dibuang ke sungai, sebagai bentuk pelestarian lingkungan. 

Gambar 4.9. Kerentanan Gempa Pada Instalasi Pengolah Air 
Sumber: Puslitbang Geologi 
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Kekurangan : membutuhkan instalasi pipa yang baik dari tiap-tiap gedung, agar 

ketika mengalami kebocoran, tidak merusak lingkungan. 

 

4.1.3.4 Jaringan listrik 

Sudah ada jaringan listrik yang disediakan oleh PLN, namun beberapa ada yang 

terganggu ketika gempa. Untuk tata informasi, belum ada tata informasi yang baik. 

 

 

 

 

4.1.3.5 Jaringan pembuangan sampah 

Pengelolaan sampah di Kota Bengkulu sebagian di kelola oleh Dinas Kebersihan, 

selebihnya dikelola secara swakelola oleh masyarakat dengan cara ditimbun dan dibakar. 

Sarana persampahan yang ada berupa gerobak sampah, TPS, Transfer Depo, container dan 

alat pengangkutan sampah berupa truk. Jumlah truk yang ada jumlahnya masih terbatas.  

 

 

 

 

Gambar 4.10. Kerentanan Gempa Pada Jaringan Listrik 
Sumber: Puslitbang Geologi 

 

Gambar 4.11. Kondisi Sarana Persampahan Kota Bengkulu 
Sumber: Dokumentasi,2011 
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4.2 Analisis Tapak 

4.2.1  Lokasi Tapak 

Lokasi tapak berada di sebuah lahan dengan Luas Lahan 4,5  ha. Lokasi ini terletak di 

lahan milik pemerintah kota bengkulu yang berada 80 m sebelah Timurlaut dari jalan raya 

Pantai Panjang, 3m dari jalan perumahan penduduk, sekitar 850m dari Hotel Resort Pasir 

Putih. Pemilihan di lokasi ini dikarenakan kemudahan jangkauan dari penduduk dan milik 

pemerintah, sehingga lahan ini dapat menjadi pembangunan area pendidikan untuk 

mendukung program Pemerintah Kota dalam bidang pendidikan. Garis Sempadan Bangunan 

dari garis pantai menurut standar 200m. 

 

4.2.2 Bentuk dan Dimensi Tapak 

Luas lahan : 4,5 ha (45.000) m2 

Hak milik : PEMDA kota Bengkulu 

Dimensi : 150m X 200m, 80m X 110m 

Berbatasan dengan jalan pemukiman dan terdapat rawa/saluran air yang tidak terawat. 
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4.2.3 Batas Tapak 

 

 

 

 

 

 

 

Utara : lahan 
kosong,kebun 

Timur : jalan pemukiman 
penduduk. Jl. Lempuing 

Tenggara : jalan setapak 
menuju jalan raya Pantai 
Panjang 

Selatan & Barat Daya : 
rawa-rawa & lahan cagar 
alam untuk cemara 
sekitar 75 m menuju jalan 
raya Pantai Panjang 

Gambar 4.12. Dimensi dan Bentuk Tapak 
Sumber: data lahan Pemda Kota, 2006, google earth 2010 

Skala 1: 2000 
 

Gambar 4.13. Analisis Batas Tapak 
Sumber : Dokumentasi, survey 2011 
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Tanggapan batas tapak: Kawasan perencanaan berada dekat dengan kawasan Pantai 

Panjang, dimana tapak kawasan berupa lahan kosong yang ditumbuhi rerumputan dan 

berpasir ini berada disekitar kawasan hunian dengan luas sekitar 4.5 ha. Saat ini akses 

menuju kawasan ini masih terbatas, sehingga kedepan perlu direncanakan akses yang baik 

menuju kawasan Pusat Sains dan Teknologi ini.  

Alternative 1 

Bentuk tapak yang meniru (biomimetik) bentuk molekul bagian sel kolom tengah pada 

bagian tubuh bunga rafflesia yang berfungsi menghasilkan panas. 

 

 

 

 

 

 

 

Kelebihan :  

Mengambil nilai dari fungsi molekul yang menghasilkan panas dari bentuk sel nya dan 

menyimpan panas di ruang ruang persegi dan heksagonal yang menyatu satu sama lain, di-

interpretasikan ke nilai arsitektural dengan maksud membentuk ruang-ruang yang dapat 

maksimal menyimpan/menaungi kegiatan sains. 

Kekurangan : 

Gambar 4.12. Alternatif Batas & Bentuk Tapak 1 
Skala 1: 2000 
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Banyak ruang negative di bagian tapak yang menyudut. 

Solusi : 

Memfungsikan bagian sudut tapak sebagai taman biologi, lahan resapan, lahan parkir, dsb. 

 

Alternative 2 

Bentuk tapak yang meniru bentuk bagian salah satu kelopak bunga rafflesia yang berfungsi 

menarik perhatian serangga. 

 

 

 

 

 

 

 

Kelebihan :  

Mengambil nilai dari bentuk kelopak dan bagian tengah bunga yang memiliki bentuk 

menarik serta bagian corak putih yang disebut ‘white window’ atau jendela putih yang 

menyerupai bentuk awan langit yang mampu menipu serangga ketika tertarik ke bagian 

tersebut untuk membantu melakukan penyerbukan. Bentuk jendela putih ini dirasa mampu 

mengarahkan serangga ke bagian tertentu bunga, sehingga, sebagai bentuk 

Gambar 4.13. Alternatif Batas & Bentuk Tapak 2 
Skala 1: 2000 
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peniruan/biomimetik dalam rancangan pada bentuk atap atau bagian lain sebagai pengarah 

perhatian. 

Kekurangan : 

Banyak ruang negative di bagian sudut dikarenakan bentuk tapak yang geometri 

bersinggungan dengan bentuk lengkung bangunan menyisakan ruang menyudut. 

Solusi : 

Memfungsikan bagian tersebut atau menggabungkan sudut tapak dengan taman/landscape. 

Alternative 3 

Bentuk tapak yang meniru siklus hidup bunga raflesia. 

 

 

 

 

 

 

 

Kelebihan :  

Bentuk masa bangunan yang menyebar sesuai siklus hidup bunga raflesia, memberi manfaat 

dalam pembelajaran sains mengenai kehidupan bunga Rafflesia ke setiap gedung. Dengan 

rancangan yang seperti ini, dapat menimbulkan kesan bangunan yang bercerita kepada 

Gambar 4.14. Alternatif Batas & Bentuk 3 
Skala 1: 2000 
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pengunjung objek. Terdapat nilai kehidupan, sebagaimana dari segi keislaman yang 

dititikberatkan kepada bagian tentang penciptaan, kelahiran, berkembang, dan kematian. 

Kekurangan : 

Banyak ruang terbuka yang kurang memaksimalkan guna tapak. 

Solusi : 

Memberikan rancangan sirkulasi yang mampu menjangkau seluruh area tapak. 

Alternative 4 

Bentuk tapak yang menggabungkan siklus dan bentuk bunga melalui cara hidup bunga di 

alam. 

 

 

 

 

 

 

 

Kelebihan :  

 Bentuk masa bangunan merupakan gabungan dari alternatif 3 dan alternatif 2. Terdapat 

bagian siklus bunga berupa fase benih, fase mulai membentuk kelopak, dan fase terbuka.  

Gambar 4.15. Alternatif Batas & Bentuk 4 
Skala 1: 2000 
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 Bentuk hidup bunga yang merupakan inang bagi akar tumbuhan lain di-interpretasikan 

sebagai sirkulasi penghubung antar bangunan. 

 Memaksimalkan sudut bangunan. 

Kekurangan : 

Banyak ruang terbuka di bagian depan. 

Solusi : 

Dapat dijadikan lahan parkir dan perancangan lansekap yang maksimal. 

 

4.2.4 Topografi pada tapak 

Karakteristik lahan yang relatif datar (0-3%), dengan ketinggian antara 0-11 m dpl, 

dan vegetasi pohon cemara laut. Intensitas rata-rata bangunan pada kawasan direncanakan 

mencakup sekitar 40% luas lahan untuk dasar bangunan (KDB) dan 1,0 luas lahan untuk luas 

total bangunan (KLB). Rata-rata ketinggian bangunan di sekitar adalah 1-3 lantai. GSB 

bangunan adalah 30m dari AS jalan. Jenis tanah pada tapak ini adalah jenis tanah kering, hal 

ini terlihat dari hanya rerumputan yang tumbuh, dan sebagian terlihat tanah solid yang 

mengering, sedangkan di sebelah arah pantai bersebelahan dengan rawa-rawa, jenis tanahnya 

merupakan tanah gambut berpasir. 
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Gambar 4.16. Analisis topografi tapak 
Sumber : Dokumentasi survey 2011 

Gambar 4.17. Tanggapan Analisis topografi tapak 
Sumber: analisis 2012 
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4.2.5 Potensi Tapak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.5.1 Potensi Alami (Vegetasi) 

  

 

 

 

 

 

Gambar 4.18. Analisis Potensi tapak 
Sumber : Dokumentasi survey 2011 

Gambar 4.19: jenis 
vegetasi cemara laut 
Pantai Panjang 
Sumber: Dokumentasi 
survei 2011 
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Berikut tangapan terhadap kondisi vegetasi tapak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENCANA RUANG TERBUKA HIJAU DAN TATA HIJAU 

Ruang Terbuka Hijau: Hills di area Taman Kreatif Anak, Laboratorium Tanaman, Jalur 

Hijau pedestrian 

Selain berfungsi sebagai ruang terbuka publik, beberapa ruang terbuka secara khusus 

direncanakan sebagai ruang terbuka hijau seperti: 

1. Greenhouse 

2. Taman-taman lingkungan 

Gambar 4.20: tanggapan analisa vegetasi 
Sumber: Dokumentasi survei 2011 
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Tata hijau di dalam tapak direncanakan di kiri-kanan jalan yang melindungi pejalan kaki 

yang berjalan di sepanjang pedestrian di ke dua sisi jalan. 

Selain itu tata hijau secara umum ditata di seluruh ruang terbuka untuk melindungi pejalan 

kaki dari panas matahari. 

 

4.2.5.2 Potensi Bangunan Sekitar 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.6 Analisis Aksesibilitas 

 

 

 

 

 

Gambar 4.21. Analisis 
Potensi bangunan 
sekitartapak 
Sumber : hasil analisis 

Gambar 4.22. Analisis 
Aksesibilitas bangunan 
sekitartapak 
Sumber : hasil analisis 
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4.2.7 Analisis Pandangan 

4.2.7.1 Pandangan keluar 

 

 

 

 

 

 

 

Padangan dari dalam bangunan memfokuskan kepada view vegetasi untuk bagian lantai 

dasar, sedangkan untuk view dari lantai atas (lantai tiga) dapat menjangkau view ke pantai. 

Dari view ini, maka dimaksimalkan kepada perancangan jendela/bukaan yang lebar kea rah 

view yang mendapat view menarik. Perancangan bukaan ini di fokuskan kepada perancangan 

ruang-ruang yang membutuhkan view lebih untuk kenyamanan. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.23. Analisis View dari dalam ke luar bangunan  

Gambar 4.23. 
Analisis View 
dari lantai atas 
keluar 
bangunan  
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4.2.7.2 Pandangan ke dalam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

View of point dari bangunan dapat ditangkap dari luar bangunan dirancang sebagai 

objek yang menunjukkan ciri percancangan objek rancang. View of point ini dapat 

berupa Sculpture, atau motif White Window bunga raflesia. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.24. 
Analisis View 
dari luar 
kepada 
bangunan  
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4.2.8 Analisis Kebisingan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.9 Analisis Matahari 

Rencana tata bangunan terdiri dari 

- geometri bangunan: othogonal dan menghindari bukaan ke arah Barat dan Timur. 

- orientasi: grid bangunan mengikuti arah kiblat, untuk memudahkan orientasi sholat di setiap 

bangunan maupun ruang luar. Bangunan Utama meniru bentuk mekarnya Bunga Rafflesia 

sebagai ikon Kota Bengkulu 

 

 

Gambar 4.25. Analisis kebisingan bangunan  
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Gambar 4.25. Analisis matahari  
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4.2.10. Analisis Angin, hujan, suhu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.26. Tanggapan Analisis Angin, suhu 
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4.2.11. Analisis Sirkulasi pejalan kaki dan kendaraan 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.27. 
Alternatif sirkulasi 1  

Gambar 4.26. Tanggapan Analisis Air hujan 
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Alternatif 1  

(pejalan kaki) 

Pola sirkulasi pengunjung(pejalan kaki) berdasarkan siklus hidup bunga Raflesia, yaitu 

dimulai dari benih, dalam hal ini, benih di transformasikan dalam bentuk zona pembelajaran, 

sebagai dasar dalam mempelajari ilmu sains dan teknologi, lebih cocok area ini adalah area 

perpustakaan, untuk kemudian ke tahap berkembang di transformasikan ke ruang diskusi, 

kemudian pada fase bunga mekar adalah area zona peragaan sains dimana pengunjung dapat 

belajar peragaan sains (inti kegiatan). Untuk fase terakhir, zona bunga mulai layu 

ditransformasikan dalam bentuk zona ruang penunjang, yaitu zona santai; area public, taman 

sains, masjid, cafeteria, dll. 

Kelebihan :  

 sirkulasi ini sekaligus bercerita tentang siklus hidup bunga raflesia 

 Lebih terarah sirkulasinya. 

Kekurangan :  

 Sirkulasi satu arah, membutuhkan penjelasan detail mengenai alur perjalanan, sedapat 

mungkin menghindari symbol arsitektur, melainkan dengan perancangan. 

Solusi : 

Perancangan taman pedestrian harus mengikuti arah dan memudahkan pejalan kaki dengan 

adanya penghubung/selasar. 

(sirkulasi kendaraan) 

+ Sirkulasi kendaraan menjangkau ke sekeliling tapak 

+ tidak mengganggu sirkulasi pejalan kaki 

- Jarak kendaraan dengan bangunan sangat dekat dibutuhkan akustik lebih 
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Alternatif 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (pejalan kaki) 

Pola sirkulasi linear/menyebar, pengunjung di bebaskan ke gedung yang di tuju dengan 

sebelumnya di pusatkan di ruang hall utama 

Kelebihan : 

Pola ini meniru pola penyebaran bunga raflesia yang bergantung pada serangga, sehingga 

perjalanan serangga tidak sepenuhnya dibebaskan setelah terlebih dahulu tertarik ke bagian 

tengah bunga raflesia. Sama halnya dengan pola ini, yang memiliki pusat sirkulasi berada di 

hall utama. 

Kekurangan : 

Terdapat ruang ruang yang jarang di lalui sehingga berpotensi area negative 

Solusi : 

Mengurangi lahan negative dengan perancangan beberapa gazebo untuk tempat istirahat 

pengunjung, atau berupa taman biologi, sculture, beberapa pos teka teki sains 

(sirkulasi kendaraan) 

Gambar 4.28. 
Alternatif sirkulasi 2  



 

128 
 

+ Sirkulasi kendaraan hanya di bagian utara tapak, dengan maksud memudahkan parkir 

kendaraan 

+ tidak mengganggu kebisingan bagi bangunan 

+ dekat dengan entrance utama 

- Membutuhkan keamanan yang tinggi di area parkir 

- Membutuhkan ruang yang cukup lebar bagi sirkulasi parkir 

Alternative 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pola sirkulasi berkebalikan dari siklus alternative 1, dengan maksud memudahkan entrance 

masuk pelajar atau pengunjung dari sisi pemukiman penduduk 

Kelebihan : memudahkan akses bagi penduduk sekitar berkunjung atau pun ikut terlibat di 

dalam kegiatan objek rancang 

Kekurangan : sirkulasi menjadi padat di bagian belakang, dan membutuhkan entrance 2 arah 

dari arah jalan raya dan arah pemukiman 

Solusi : 

Perancangan  dua entrance dengan jalur dua arah di tiap alur sirkulasi. 

Gambar 4.29. 
Alternatif sirkulasi 3  
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(Sirkulasi Kendaraan)   

+ Sirkulasi kendaraan memutar di area depan, dengan maksud kendaraan dapat menurunkan 

penumpang terlebih dahulu di bagian hall, kemudian selanjutnya dapat langsung parkir, tanpa 

harus bolak-balik. 

+ tidak mengganggu kebisingan bagi bangunan di area sudut 

- Membutuhkan ruang yang cukup lebar bagi sirkulasi parkir di bagian depat 

- Membutuhkan titik nol sirkulasi di bagian depan agar memudahkan memutar. 

 

4.2.12 Analisis Utilitas 

 

 

 

 

 

Dengan mengambil peniruan konsep hidup bunga raflesia yang menjadi inang bagi tumbuhan 

lain, menyerap nutrisi dan makanannya dari akar tumbuhan merambat sejenis angur, sehingga 

sirkulasi pasokan makanan berada di satu jalur utama, hal ini di transformasikan ke dalam 

perancangan sebuah jalur utama bagi sumber utilitas yang di letakkan di bagian 

tengah/landscape, yang nantinya langsung di salurkan melalui beberapa pipa ke gedung- gedung, 

dengan kata lain, menggunakan sistem utilitas central. 
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4.2.13 Analisis Struktur 

Struktur yang digunakan pada rancangan bangunan ini memperhatikan beberapa kondisi dari 

beberapa alternative rancang struktur sebagai berikut: 

1. Alternatif 1, pondasi tiang pancang, dengan struktur ruangnya menggunakan Space Frame, 

dan struktur atapnya menggunakan struktur plat. 

Material yang digunakan dalam menggunakan space frame (baja ruang) yaitu : 

1. Support, dipasang menggunakan angkur pada kolom atau balok 

2. Member atau batang dari pipa baja yang ujungnya dilengkapi connector cone dan 

hexagon atau bolle serta baut. 

3. Balljoint, merupakan titik pertemuan antara ujung-ujung batang. Terbuat dari baja mutu 

tinggi. 

Penempatan dan tatanan elemen kolom-kolom: 

1. Kolom utama, diletakan simetris mengikuti bentuk bangunan, kolom utama menyangga 

keseluruhan lantai ( mulai dari basement, lantai 1 dan lantai 2). 

Perancangan sistem utilitas dengan 
Sistem jalur sentral sesuai dengan 
jalur distribusi makanan bunga 
raflesia 

Perancangan sistem utilitas dengan 
perancangan secara komunal baik 
untuk limbah maupun sampah 
sebelum dibuang ke roil/saluran air 
kawasan 

Gambar 4.30. analisis utilitas  
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2. Kolom luar, menyangga atap. 

3. Kolom dalam, menyangga 2 lantai, lantai 1 dan lantai 2. 

Kekurangan : kondisi lapisan tanah yang berpasir di daerah pantai, membutuhkan 

penelitian tentang lapisan tanah. 

 

2. Alternatif 2, menggunakan pondasi matras, struktur frame lengkung untuk ruang-ruangnya, 

dan pada bagian atap menggunakan struktur kombinasi shell dan struktur baja. 

Rencana rancangan struktur yang digunakan pada didasarkan pada keselarasan dengan 

eksisting tapak, yaitu : 

 menggunakan konstruksi Menggunakan material baja dengan alasan keamanan struktur 

dari korosi pantai  

 Menggunakan sistem grid dan kombinasi linier pada bentuk lengkung  

 Menggunakan pondasi matras/floating foundation dengan perancangan angkur sebagai 

penghubung ke pancang bawah tanah dengan sebab lapisan tanah lokasi yang berpasir 

dan membutuhkan kedalaman sampai lapisan tanah terkeras.  

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 4.31. analisis struktur  
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4.3 Analisis Bangunan 

4.3.1 Analisis Fungsi 

 Fungsi-fungsi yang akan diwadahi dalam perancangan pusat sains dan teknologi 

dikelompokkan berdasarkan jenis aktifitas dan kebutuhan para penggunanya. Adapun fungsi-

fungsinya adalah sebagai berikut: 

1. Fungsi Primer, merupakan fungsi bangunan yang melingkupi kegiatan utama yang terjadi 

dalam objek rancang, yaitu berupa ruang peragaan Sains dan Teknologi bagi pengunjung dan 

bagi kegiatan pegawai/pengelola objek rancang. Ruang yang dibutuhkan antara lain: 

- R. Pengelola 

- R. Laboratorium 

- Peraga Seni 

- Science Arcade 

- Galeri 

- Taman Sains 

- Workshop 

2. Fungsi Sekunder, merupakan fungsi bangunan yang ditujukan untuk melengkapi kebutuhan 

kegiatan yang mengiringi kegiatan primer, yaitu berupa penyediaan sarana perpustakaan dan 

Theater Room. 

3. Fungsi Penunjang, melingkupi kelengkapan fasilitas sarana gedung dalam kegiatan utama 

yang terjadi dalam objek rancang. Adapun yang menjadi ruang dalam fungsi penunjang 

adalah : 

- Counter Souvenir 

- Food Court 
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- Unit administrasi  

- Service 

- Masjid 

Adapun skema analisis fungsi pada perancangan pusat sains dan teknologi adalah sebagai  

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Masing –masing fungsi ruang dapat dibagi menjadi beberapa area menurut jangkauannya, yaitu 

berupa: 

1. Area Publik yang meliputi, area parkir, Taman Anak Kreatif, Pusat Taman Pendidikan, 

Mengenal Biota Laut, Gedung Serba Guna, dan Masjid. 

2. Area Semi Privat/Publik yang meliputi Perpustakaan, pusat peragaan, Ruang pamer/galeri, 

panggung, dan science arcade. 

3. Area Privat yang meliputi Laboratorium Science, Laboratorium Tanaman, Ruang pengelola, 

Ruang loker, Ruang kelas, dan ruang diskusi. 

Rencana struktur penggunaan lahan ini bertujuan untuk mengatur/meletakkan fungsi-

fungsi aktivitas yang ada di kawasan Taman Pendidikan Kota Bengkulu ini secara proporsional 

dengan pertimbangan potensi, karakter dan daya dukung lahan secara keseluruhan.  Rencana 

Skema 4.1 Analisis Fungsi 
Sumber: Hasil Analisis, 2012 

Perancangan pusat sains dan teknologi 

PRIMER: 
R. Pengelola 

R. Laboratorium 

Peraga Seni 

Science Arcade 

Galeri 

Taman Sains 

Workshop 
SEKUNDER: 

perpustakaan 
Theater Room 

 

PENUNJANG: 
Counter Souvenir 

Food Court 

Unit administrasi 

Service 

Masjid 
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struktur penggunaan lahan di kawasan Taman Pendidikan Kota Bengkulu ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Taman Bermain Anak 

2. Bangunan Utama, Taman,Ruang Teknologi dan Sains 

3. Panggung Budaya/Pertunjukan 

4. Laboratorium Ketrampilan  

5. Galeri,kelas,r.diskusi 

6. Fasilitas Umum 

7. Jaringan Jalan 

8. Ruang Terbuka Hijau 

4.3.2 Analisis Aktivitas 

Tabel 4.3 Analisis Aktivitas 

Fungsi Aktivitas Pelaku Perilaku Beraktivitas Rentang 

Waktu 

Sifat 

Pengguna 

Fungsi Primer 

 

1. Unit 

Pengelol

a 

Menerima 

Tamu 

Pengelol

a 

Duduk, Berbincang 20-30 

menit 

Aktif dan 

Statis 

Meninjau 

Kegiatan  

Pengelol

a 

Berdiri, berjalan, 

duduk 

1-2 jam Aktif dan 

statis 

Mengatur 

kesekretariata

Pengelol

a  

Berdiri, berjalan, 

duduk 

1-2 jam Aktif dan 

Statis 
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n 

Mengatur 

Fasilitas yang 

ada 

Pengelol

a 

Berdiri, berjalan, 

duduk 

1-2 jam Aktif dan 

Statis 

Pembersihan 

Ruang 

Cleaning 

servis 

Berdiri, Menyapu, 

Mengepel, Berjalan, 

 

2-3 jam Aktif dan 

Dinamis 

Makan dan 

Minum 

Pengelol

a  

Duduk, lesehan 30-60 

menit 

Aktif dan 

Statis 

Buang Air Semua 

Orang 

Berdiri, Jongkok, 

Duduk, Membasuh, 

Mengaca 

10-15 

menit 

Aktif dan 

Statis 

2. Peraga 

IPTEK 

 

Mendengarka

n instruksi 

cara 

memperguna

kan alat 

peraga 

 

Pengunju

ng, 

Pemandu 

Berdiri, Melihat, 

Mendengarkan, 

Berbincang, 

Berjalan, Mencatat, 

Duduk, 

 20-30 

menit 

Aktif dan 

dinamis 
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Memperagak

an Alat 

Pengunju

ng, 

Pemandu 

Berdiri, Membaca, 

Melihat, Duduk, 

Menggayuh sepeda, 

Menghitung, 

Berjalan, 

Berbincang, 

Jongkok, Berlari,  

2-3 jam Aktif dan 

Dinamis 

Pembersihan 

Alat 

Petugas  Berdiri, Mengambil 

alat, Membersihkan 

alat, Berjalan, 

Duduk, Berbincang, 

Mencatat, 

2-3 jam Pasif, 

Dinamis 

Pembersihan 

Ruang 

Cleaning 

servis 

Berdiri, Menyapu, 

Mengepel, Berjalan, 

2-3 jam Pasif, 

dinamis 

Buang Air Semua 

Orang 

Berdiri, Jongkok, 

Duduk, Membasuh, 

Mengaca,  

10-15 

menit 

Aktif dan 

statis 

3 . Peraga 

Seni 

Mendengarka

n instruksi 

cara 

memperagak

Pengunju

ng, 

Pemandu 

Berdiri, Melihat, 

Mendengarkan, 

Berbincang, 

Berjalan, Mencatat, 

20-30 

menit 

Aktif dan 

statis,dinami

s 
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an seni Duduk 

 Memperagak

an Seni 

Pengunju

ng, 

Peraga 

Berdiri, Melihat, 

Duduk, Menari, 

Berjalan, 

Berbincang, 

Memainkan alat 

musik,  Melukis, 

Menggambar, 

Mewarnai, 

Memahat, Membuat 

keramik, Membatik,  

2-3 jam Aktif dan 

Dinamis 

Pembersihan 

Alat 

Petugas  Berdiri, Mengambil 

alat, Membersihkan 

alat, Berjalan, 

Duduk, Berbincang, 

Mencatat, 

2-3 jam Pasif, 

Dinamis 

Pembersihan 

Ruang 

Cleaning 

servis 

Berdiri, Menyapu, 

Mengepel, Berjalan, 

2-3 jam Pasif, 

Dinamis 

Buang Air Semua 

Orang 

Berdiri, Jongkok, 

Duduk, Membasuh, 

10-15 

menit 

Aktif dan 

Statis 
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Mengaca,  

4.  Science 

Arcade 

 

Mendengarka

n instruksi  

Pengunju

ng, 

Pemandu 

Berdiri, Melihat, 

Mendengarkan, 

Berbincang, 

Berjalan, Mencatat, 

Duduk, 

20-30 

menit 

Aktif dan 

Dinamis 

 Bernyanyi Pengunju

ng 

Berdiri di Podium, 

Berbincang, Duduk, 

Lompat, Berjalan 

20-30 

menit 

Aktif dan 

Dinamis 

Menari Pengunju

ng 

Berdiri di Podium, 

Berbincang, Duduk, 

Lompat, Berjalan 

20-30 

menit 

Aktif dan 

Dinamis 

Berakting Pengunju

ng 

Berdiri, Duduk, 

Lompat, 

Berbincang, 

Berjalan 

20-30 

menit 

Aktif dan 

Dinamis 

Menyiar Pengunju

ng 

Duduk, Berbincang, 

Berdiri 

20-30 

menit 

Aktif dan 

Dinamis 

Bersidang Pengunju

ng 

Duduk, Berbincang, 

Berdiri,  

20-30 

menit 

Aktif dan 

Dinamis 



 

142 
 

Polisi  Pengunju

ng 

Duduk, Berbincang, 

Berdiri, Berjalan 

20-30 

menit 

Aktif dan 

Dinamis 

 Pemadam 

Kebakaran 

Pengunju

ng 

Duduk, 

Memadamkan api, 

Berbincang, Berdiri, 

Berjalan 

20-30 

menit 

Aktif dan 

Dinamis 

Dokter Pengunju

ng 

Duduk, Berdiri, 

Memeriksa, 

Berjalan, 

Berbincang 

20-30 

menit 

Aktif dan 

Dinamis 

Fotografi Pengunju

ng 

Duduk, Berdiri, 

Berjalan, Memotret 

objek, Berbincang, 

20-30 

menit 

Aktif dan 

Dinamis 

Pembersihan 

Ruang 

Cleaning 

servis 

Berdiri, Menyapu, 

Mengepel, Berjalan, 

2-3 jam Pasif, 

Dinamis 

Buang Air Semua 

Orang 

Berdiri, Jongkok, 

Duduk, Membasuh, 

Mengaca,  

10-15 

menit 

Aktif dan 

Dinamis 

5.  Galeri 

 

Memamerkan 

IPTEK dan 

Pengunju

ng 

Melihat, Mencatat, 

Membaca, 

Berbincang, 

1-2 jam Aktif dan 

Dinamis 
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Seni Berjalan, 

Menganalisis,  

Duduk, 

Pembersihan 

Alat 

Petugas  Berdiri, Mengambil 

alat, Membersihkan 

alat, Berjalan, 

Duduk, Berbincang, 

Mencatat, 

2-3 jam Pasif, 

Dinamis 

Pembersihan 

Ruang 

Cleaning 

servis 

Berdiri, Menyapu, 

Mengepel, Berjalan, 

2-3 jam Pasif, 

Dinamis 

Buang Air Semua 

Orang 

Berdiri, Jongkok, 

Duduk, Membasuh, 

Mengaca,  

10-15 

menit 

Aktif dan 

Dinamis 

6. Taman 

Sains 

Bermain 

ayunan 

Pengunju

ng  

Berdiri, Duduk, 

Berayun, Berlari, 

10-15 

menit 

Aktif dan 

Dinamis 

Menyusun 

Balok 

Pengunju

ng  

Berdiri, Duduk, 

Menyusun balok, 

Berbicara, 

10-15 

menit 

Aktif dan 

Dinamis 

Bermain 

Spektrum 

Pengunju

ng 

Berdiri, Melihat, 

Berbicara, 

Menganalisa, 

10-15 

menit 

Aktif dan 

Dinamis 
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Warna Mengamati, 

Memutar Roda,  

 Dinding 

Berdendang 

Pengunju

ng 

Berdiri, Memukul 

Gendang, 

Mendengar 

Musik,Bernyanyi,Be

rbicara 

10-15 

menit 

Aktif dan 

Dinamis 

Bermain Pipa 

Berbisik 

Pengunju

ng 

Berdiri, Berbicara, 

Berbisik 

10-15 

menit 

Aktif dan 

Dinamis 

Parabola 

Bersuara 

Pengunju

ng 

Berdiri, Berbicara, 

Berbisik 

10-15 

menit 

Aktif dan 

Dinamis 

Membuat 

Kerajinan 

Keramik 

Pengunju

ng 

Berdiri, Duduk, 

Mengambil 

Lempung, 

Mengolah/ 

Membentuk 

Lempung, 

Membakar 

Lempung, Mengecat 

30-50 

menit 

Aktif dan 

Dinamis 

Rumah 

Pohon dan 

Pengunju

ng 

Berdiri, Memanjat, 

Berjalan,Duduk 

10-15 

menit 

Aktif dan 

Dinamis 
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Jembatan 

Goyang 

Bermain 

Labirin 

Pengunju

ng 

Berdiri, Berlari, 

Mencari Jalan 

Keluar 

10-15 

menit 

Aktif dan 

Dinamis 

Bermain 

Flying Fox 

Pengunju

ng 

Berdiri, Memanjat, 

Berjalan, Memakai 

Pengaman, 

Melayang 

10-15 

menit 

Aktif dan 

Dinamis 

Selasar  Semua 

Orang  

Berdiri, Berjalan, 

Berbicara, Melihat 

10-15 

menit 

Aktif dan 

Dinamis 

Gazebo  Semua 

Orang  

Berdiri, Duduk, 

Berbicara, Melihat 

2-3 jam Aktif dan 

Dinamis 

Buang Air Semua 

Orang 

Berdiri, Jongkok, 

Duduk, Membasuh, 

Mengaca 

10-15 

menit 

Aktif dan 

Dinamis 

7.  

Workshop 

Seminar  Peserta, 

Narasum

-ber 

Duduk, Bersandar, 

Berbincang, 

Berdiskusi 

2-3 jam Aktif dan 

Statis 

Perlombaan  Peserta, Duduk, Bersandar, 2-3 jam Aktif dan 
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Panitia Berbincang, 

Berdiskusi 

Statis 

Pembersihan 

Ruang 

Cleaning 

servis 

Berdiri, Menyapu, 

Mengepel, Berjalan, 

2-3 jam Pasif, 

Dinamis 

 Buang Air Semua 

Orang 

Berdiri, Jongkok, 

Duduk, Membasuh, 

Mengaca 

10-15 

menit 

Aktif dan 

Dinamis 

Fungsi 

Sekunder 

1.Perpustak

aan 

 

Menitipkan 

Barang 

Pengunju

ng, 

Petugas 

penjaga 

Berdiri, menaruh 

barang diloker, 

Berbincang 

10-15 

menit 

Aktif dan 

Dinamis 

Penerimaan Pengunju

ng, 

Petugas 

Berdiri, Berbincang, 10-15 

menit 

Aktif dan 

Dinamis 

Menyimpan 

Koleksi 

Pengunju

ng, 

Petugas 

Berdiri, Jongkok, 

Berjalan, Melihat-

lihat, Membaca, 

Berbincang 

1-2 jam Aktif dan 

Dinamis 

Membaca Pengunju

ng 

Duduk, Bersandar, 

Berbincang, 

2-3 jam Aktif dan 

Dinamis 
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Berjalan, Membaca 

Pembersihan 

Ruang 

Cleaning 

servis 

Berdiri, Menyapu, 

Mengepel, Berjalan, 

2-3 jam Pasif, 

Dinamis 

 

 Buang Air Semua 

Orang 

Berdiri, Jongkok, 

Duduk, Membasuh, 

Mengaca 

10-15 

menit 

Aktif dan 

Dinamis 

2. Theater 

Room 

Penerimaan Pengunju

ng, 

Petugas 

Berdiri, Berbincang 10-15 

menit 

Aktif dan 

Dinamis 

Menonton  Pengunju

ng, 

Petugas 

Duduk, Melihat, 

Berbincang 

30 menit-

1 jam 

Aktif dan 

Dinamis 

Pembersihan 

Ruang 

Cleaning 

servis 

Berdiri, Menyapu, 

Mengepel, Berjalan, 

2-3 jam Pasif, 

Dinamis 

Buang Air Semua 

Orang 

Berdiri, Jongkok, 

Duduk, Membasuh, 

Mengaca 

10-15 

menit 

Aktif dan 

Dinamis 

Fungsi Memamerkan Pengunju

ng, 

Berdiri, Berjalan,  30 menit- Aktif dan 
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Penunjang 

1. Counter 

Souvenir 

 

Souvenir Petugas 1 jam statis 

Transaksi 

Administrasi 

Pengunju

ng, 

Petugas 

Berdiri, Membayar, 

Berbincang, 

10-15 

menit 

Aktif dan 

statis 

2. Food 

Court 

Memesan 

Makan 

Semua 

Orang 

Berdiri, Berbincang 10-15 

menit 

Aktif dan 

statis 

Makan dan 

Minum 

Semua 

Orang 

Duduk, makan, 

minum, Berbincang 

1-2 jam Aktif dan 

statis 

Transaksi 

Administrasi 

Semua 

Orang 

Berdiri, Membayar, 

Berbincang 

10-15 

menit 

Aktif dan 

statis 

Pembersihan 

Ruang 

Cleaning 

servis 

Berdiri, Menyapu, 

Mengepel, Berjalan, 

2-3 jam Aktif dan 

Dinamis 

Buang Air Semua 

Orang 

Berdiri, Jongkok, 

Duduk, Membasuh, 

Mengaca 

10-15 

menit 

Aktif dan 

statis 

3. Unit 

administrasi  

Melayani 

pembayaran 

Petugas 

Adminis-

trasi 

Berdiri, Duduk, 

Bersandar 

 5-10 

menit 

Aktif dan 

Statis 

Melayani Petugas  Berdiri, Duduk, 10-15 Aktif dan 
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Informasi Bersandar menit statis 

Pembukuan  Petugas Berdiri, Duduk, 

Bersandar 

20-30 

menit 

Aktif dan 

statis 

5. Service Menjaga 

Keamanan 

Security Berdiri, duduk, 

berjalan 

1-24 jam Aktif dan 

Dinamis 

Mengatur 

Mekanikal 

dan 

Elektrikal 

Mekanik Berdiri, duduk, 

berjalan, Mengecek 

20-40 

menit 

Aktif dan 

Dinamis 

Bongkar 

Muat Barang 

Pengelol

a  

Berdiri, duduk, 

berkeliling 

1-2 jam Aktif dan 

Dinamis 

Menyimpan 

peralatan 

Pengelol

a 

Duduk, berdiri, 

berkeliling 

5-15 

menit 

Aktif dan 

Dinamis 

6. Masjid Berwudlu  Semua 

orang 

Berdiri, 

membungkuk, diam 

10-20 

menit 

Aktif dan 

statis 

Adzan  Muadzin  Berdiri, bersuara 

lantang, menghadap 

kiblat 

10-15 

menit 

Aktif dan 

statis 

Iqomah  laki-laki  Berdiri, bersuara 

lantang, menghadap 

5-10 Aktif dan 
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kiblat menit statis 

 Sholat  Imam 

dan 

makmum 

Imam : berada di 

depan, mengahadap 

kiblat, memimpin 

jama’ah 

Makmum : berada di 

belakang imam, 

menghadap kiblat. 

20-30 

menit 

Aktif dan 

Statis 

Baca Al-

quran 

Semua 

orang 

Duduk, membaca, 

mendengarkan,  

20-30 

menit 

Aktif dan 

Statis 

Memakirkan 

kendaraan 

Pengelol

a, 

pengunju

ng 

Berdiri, duduk, 

berjalan, turun 

kendaraan 

10-15 

menit 

Aktif dan 

Statis 

 

 

4.3.2.1 Analisis Aktivitas Pengunjung 

Pengguna Ruang Aktivitas 

Pelajar Loket karcis Membeli karcis masuk 

Tabel 4.4 Analisis Aktivitas 
Sumber: Hasil Analisis, 2012 
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Mahasiswa 

Umum 

Counter Informasi Mencari informasi 

Penitipan Barang Menitipkan barang 

Ruang pamer/ peraga Melihat-lihat, menggunakan 

alat peraga, melakukan 

eksperimen 

 Kafetaria Istirahat/ makan 

 Toilet Keperluan khusus 

 Perpustakaan Membaca 

 R. Serbaguna Kepentingan khusus 

 Mushola Shalat 

 ATM Center Mengambil uang 

 Science garden Menggunakan alat peraga di 

ruang terbuka 

 P3K Perawatan 

 

 

 

 

Tabel 4.5 Analisis Aktivitas Pengguna 
Sumber: Hasil Analisis, 2012 
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4.3.2.2 Analisis Aktivitas Pengelola 

Pengguna Ruang Aktivitas 

 Ruang Kantor Bekerja 

Pengelola P3K Perawatan 

Ruang Rapat Melakukan pembicaraan 

Ruang Arsip Menyimpan arsip dan data 

 Ruang Tamu Menerima tamu 

 Ruang Staff Bekerja 

 Rest Room Beristirahat 

 Mushola Keperluan khusus 

 Toilet Keperluan khusus 

 Ruang Operator Utilitas Merawat gedung 

 Ruang Penerimaan Menerima pengunjung 

Reparasi dan 

Produksi 

Workshop Bekerja 

 Ruang Istirahat Beristirahat 

 Toilet Keperluan Khusus 
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 Gudang Menyimpan barang 

Keamanan Ruang jaga Menjaga keamanan 

 Toilet Keperluan Khusus 

 

 

4.3.3 Analisis Pengguna   

Berdasarkan fungsi dan aktivitas perancangan pusat sains dan teknologi, dapat diketahui 

pengguna yang akan melakukan aktivitas pada pusat sains dan teknologi tersebut sesuai fungsi 

yang ada pada kawasan. Dari pengelompokan jenis pengguna dapat diketahui aktivitas yang 

terjadi untuk memperoleh kebutuhan ruang yang diperlukan. Analisis pengguna pada pusat sains 

dan teknologi dibedakan menjadi tiga sesuai dengan fungsinya, yaitu fungsi primer, sekunder, 

dan pendukung. 

1. Pengguna pada Fungsi Primer: R. Pengelola, R. Laboratorium, Peraga Seni, Science 

Arcade, Galeri, Taman Sains, dan Workshop. 

 

 

PENGGUNA 

 

SIFAT 

 

AKTIVITAS 

 

JUMLAH 

PENGGUNA 

 

RENTANG 

WAKTU 

PENGGUNA 

Pengelola Aktif dan Menerima Tamu 5 orang 20-30 menit 

Tabel 4.6 Analisis Aktivitas Pengguna 
Sumber: Hasil Analisis, 2012 

Tabel 4.7 Pengguna pada Ruang Pengelola 
 Sumber: Hasil Analisis, 2012 
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Statis 

Pengelola Aktif dan 

statis 

Meninjau 

Kegiatan  

5 orang 1-2 jam 

Pengelola  Aktif dan 

Statis 

Mengatur 

kesekretariatan 

5 orang 1-2 jam 

Pengelola Aktif dan 

Statis 

Mengatur 

Fasilitas yang ada 

di Taman pintar 

5 orang 1-2 jam 

Cleaning 

servis 

Aktif dan 

Dinamis 

Pembersihan 

Ruang 

2 orang  2-3 jam 

Pengelola  Aktif dan 

Statis 

Makan dan 

Minum 

20 orang 30-60 menit 

Semua Orang Aktif dan 

Statis 

Buang Air 2 orang 10-15 menit 

 

 

 

 

PENGGUNA 

 

SIFAT 

 

AKTIVITAS 

 

JUMLAH 

PENGGUNA 

 

RENTANG 

WAKTU 

Tabel 4.8 Pengguna pada Ruang Peraga Sains 
 Sumber: Hasil Analisis, 2012 
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PENGGUNA 

Pengunjung, 

Pemandu 

Aktif dan 

dinamis 

Mendengarkan 

instruksi cara 

mempergunakan 

alat peraga 

 

5 orang  20-30 menit 

Pengunjung, 

Pemandu 

Aktif dan 

Dinamis 

Memperagakan 

Alat 

5 orang 2-3 jam 

Petugas  Pasif, 

Dinamis 

Pembersihan Alat 5 orang 2-3 jam 

Cleaning 

servis 

Pasif, 

dinamis 

Pembersihan 

Ruang 

5 orang 2-3 jam 

Semua Orang Aktif dan 

statis 

Buang Air 2 orang  10-15 menit 

 

 

PENGGUNA 

 

SIFAT 

 

AKTIVITAS 

 

JUMLAH 

PENGGUNA 

 

RENTANG 

WAKTU 

PENGGUNA 

Tabel 4.9 Pengguna pada Ruang Peraga Iptek 
 Sumber: Hasil Analisis, 2012 
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Pengunjung, 

Pemandu 

Aktif dan 

statis,dinamis 

Mendengarkan 

instruksi cara 

memperagakan 

seni 

5 orang 20-30 menit 

Pengunjung, 

Peraga 

Aktif dan 

Dinamis 

Memperagakan 

Seni 

5 orang 2-3 jam 

Petugas  Pasif, 

Dinamis 

Pembersihan Alat 5 orang 2-3 jam 

Cleaning 

servis 

Pasif, 

Dinamis 

Pembersihan 

Ruang 

5 orang 2-3 jam 

Semua Orang Aktif dan 

statis,dinamis 

Buang Air 2 orang  10-15 menit 

 

 

 

PENGGUNA 

 

SIFAT 

 

AKTIVITAS 

 

JUMLAH 

PENGGUNA 

 

RENTANG 

WAKTU 

PENGGUNA 

Pengunjung, 

Pemandu 

Aktif dan 

Dinamis 

Mendengarkan 

instruksi  

5 orang 20-30 menit 

Tabel 4.10 Pengguna pada Ruang Science Arcade 
 Sumber: Hasil Analisis, 2012 
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Pengunjung Aktif dan 

Dinamis 

 Bernyanyi 5 orang 20-30 menit 

Pengunjung Aktif dan 

Dinamis 

Menari 5 orang 20-30 menit 

Pengunjung Aktif dan 

Dinamis 

Berakting 5 orang 20-30 menit 

 

 

 

PENGGUNA 

 

SIFAT 

 

AKTIVITAS 

 

JUMLAH 

PENGGUNA 

 

RENTANG 

WAKTU 

PENGGUNA 

Pengunjung Aktif dan 

Dinamis 

Memamerkan 

IPTEK dan Seni 

5 orang 1-2 jam 

Petugas  Pasif, 

Dinamis 

Pembersihan Alat 5 orang 2-3 jam 

Cleaning 

servis 

Pasif, 

Dinamis 

Pembersihan 

Ruang 

5 orang 2-3 jam 

Semua Orang Aktif dan Buang Air 5 orang 10-15 menit 

Tabel 4.11 Pengguna pada Ruang Galeri 
 Sumber: Hasil Analisis, 2012 
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Dinamis 

 

PENGGUNA 

 

SIFAT 

 

AKTIVITAS 

 

JUMLAH 

PENGGUNA 

 

RENTANG 

WAKTU 

PENGGUNA 

Pengunjung  Aktif dan 

Dinamis 

Bermain ayunan 5 orang 10-15 menit 

Pengunjung  Aktif dan 

Dinamis 

Menyusun Balok 5 orang 10-15 menit 

Pengunjung Aktif dan 

Dinamis 

Bermain 

Spektrum Warna 

5 orang 10-15 menit 

Pengunjung Aktif dan 

Dinamis 

Dinding 

Berdendang 

5 orang 10-15 menit 

Pengunjung Aktif dan 

Dinamis 

Bermain Pipa 

Suara 

2 orang  10-15 menit 

Pengunjung Aktif dan 

Dinamis 

Parabola 

Bersuara 

2 orang 10-15 menit 

Pengunjung Aktif dan 

Dinamis 

Membuat 

Kerajinan  

5 orang 30-50 menit 



 

159 
 

Pengunjung Aktif dan 

Dinamis 

Rumah Pohon 

dan Jembatan 

Goyang 

5 orang 10-15 menit 

Pengunjung Aktif dan 

Dinamis 

Bermain sifat air 5 orang 10-15 menit 

Pengunjung Aktif dan 

Dinamis 

Bermain Flying 

Fox 

5 orang 10-15 menit 

Semua Orang  Aktif dan 

Dinamis 

Selasar  20 orang 10-15 menit 

Semua Orang  Aktif dan 

Dinamis 

Gazebo  5 orang 2-3 jam 

Semua Orang Aktif dan 

Dinamis 

Buang Air 1 orang 10-15 menit 

 

 

 

PENGGUNA 

 

SIFAT 

 

AKTIVITAS 

 

JUMLAH 

PENGGUNA 

 

RENTANG 

WAKTU 

PENGGUNA 

Tabel 4.12 Pengguna pada Ruang Workshop 
 Sumber: Hasil Analisis, 2012 
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Peserta, 

Narasum-ber 

Aktif dan 

Statis 

Seminar  5 orang 2-3 jam 

Peserta, 

Panitia 

Aktif dan 

Statis 

Perlombaan  5 orang 2-3 jam 

Cleaning 

servis 

Pasif, 

Dinamis 

Pembersihan 

Ruang 

5 orang 2-3 jam 

Semua Orang Aktif dan 

Dinamis 

Buang Air 5 orang 10-15 menit 

 

2. Pengguna pada Fungsi Sekunder: Perpustakaan dan Theater Room. 

 

 

PENGGUNA 

 

SIFAT 

 

AKTIVITAS 

 

JUMLAH 

PENGGUNA 

 

RENTANG 

WAKTU 

PENGGUNA 

Pengunjung, 

Petugas 

penjaga 

Aktif dan 

Dinamis 

Menitipkan 

Barang 

5 orang 10-15 menit 

Pengunjung, 

Petugas 

Aktif dan 

Dinamis 

Penerimaan 5 orang 10-15 menit 

Tabel 4.13 Pengguna pada Perpustakaan 
Sumber: Hasil Analisis, 2012 
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Pengunjung, 

Petugas 

Aktif dan 

Dinamis 

Menyimpan 

Koleksi 

5 orang 1-2 jam 

Pengunjung Aktif dan 

Dinamis 

Membaca 5 orang 2-3 jam 

Cleaning 

servis 

Pasif, 

Dinamis 

 

Pembersihan 

Ruang 

2 orang  2-3 jam 

Semua Orang Aktif dan 

Dinamis 

Buang Air 20 orang 10-15 menit 

 

 

 

PENGGUNA 

 

SIFAT 

 

AKTIVITAS 

 

JUMLAH 

PENGGUNA 

 

RENTANG 

WAKTU 

PENGGUNA 

Pengunjung, 

Petugas 

Aktif dan 

Dinamis 

Penerimaan 5 orang 10-15 menit 

Pengunjung, 

Petugas 

Aktif dan 

Dinamis 

Menonton 3 5 orang 30 menit-1 jam 

Cleaning Pasif, Pembersihan 5 orang 2-3 jam 

Tabel 4.14 Pengguna pada Theater Room 
Sumber: Hasil Analisis, 2012 
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servis Dinamis Ruang 

Semua Orang Aktif dan 

Dinamis 

Buang Air 5 orang 10-15 menit 

 

3. Pengguna pada Fungsi Penunjang: Counter Souvenir, Food Court, Unit administrasi, 

Service, dan Masjid. 

 

 

PENGGUNA 

 

SIFAT 

 

AKTIVITAS 

 

JUMLAH 

PENGGUNA 

 

RENTANG 

WAKTU 

PENGGUNA 

Pengunjung, 

Petugas 

Aktif dan 

Dinamis 

Memamerkan 

Souvenir 

5 orang 30 menit-1 jam 

Pengunjung, 

Petugas 

Aktif dan 

Dinamis 

Transaksi 

Administrasi 

5 orang 10-15 menit 

 

 

PENGGUNA 

 

SIFAT 

 

AKTIVITAS 

 

JUMLAH 

PENGGUNA 

 

RENTANG 

WAKTU 

PENGGUNA 

Tabel 4.15 Pengguna pada Counter Souvenir 
Sumber: Hasil Analisis, 2012 

Tabel 4.16 Pengguna pada Food Court 
Sumber: Hasil Analisis, 2012 
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Semua Orang Aktif dan 

statis 

Memesan Makan 5 orang 10-15 menit 

Semua Orang Aktif dan 

statis 

Makan dan 

Minum 

5 orang 1-2 jam 

Semua Orang Aktif dan 

statis 

Transaksi 

Administrasi 

5 orang 10-15 menit 

Cleaning 

servis 

Aktif dan 

Dinamis 

Pembersihan 

Ruang 

5 orang 2-3 jam 

Semua Orang Aktif dan 

statis 

Buang Air 2 orang  10-15 menit 

 

 

 

PENGGUNA 

 

SIFAT 

 

AKTIVITAS 

 

JUMLAH 

PENGGUNA 

 

RENTANG 

WAKTU 

PENGGUNA 

Petugas 

Administrasi 

Aktif dan 

Statis 

Melayani 

pembayaran 

5 orang  5-10 menit 

Petugas  Aktif dan Melayani 5 orang 10-15 menit 

Tabel 4.17 Pengguna pada Unit administrasi 
Sumber: Hasil Analisis, 2012 



 

164 
 

statis Informasi 

Petugas Aktif dan 

statis 

Pembukuan  5 orang 20-30 menit 

 

 

 

PENGGUNA 

 

SIFAT 

 

AKTIVITAS 

 

JUMLAH 

PENGGUNA 

 

RENTANG 

WAKTU 

PENGGUNA 

Security Aktif dan 

Dinamis 

Menjaga 

Keamanan 

5 orang 1-24 jam 

Mekanik Aktif dan 

Dinamis 

Mengatur 

Mekanikal dan 

Elektrikal 

5 orang 20-40 menit 

Pengelola  Aktif dan 

Dinamis 

Bongkar Muat 

Barang 

5 orang 1-2 jam 

Pengelola Aktif dan 

Dinamis 

Menyimpan 

peralatan 

5 orang 5-15 menit 

 

 

Tabel 4.18 Pengguna pada Ruang Service  
Sumber: Hasil Analisis, 2012 
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PENGGUNA 

 

SIFAT 

 

AKTIVITAS 

 

JUMLAH 

PENGGUNA 

 

RENTANG 

WAKTU 

PENGGUNA 

Semua orang Aktif dan 

statis 

Berwudlu  5 orang 10-20 menit 

Muadzin  Aktif dan 

statis 

Adzan  5 orang 10-15 menit 

laki-laki  Aktif dan 

statis 

Iqomah  5 orang 5-10 menit 

Imam dan 

makmum 

Aktif dan 

Statis 

Sholat  5 orang 20-30 menit 

Semua orang Aktif dan 

Statis 

Baca Al-quran 2 orang  20-30 menit 

Pengelola, 

pengunjung 

Aktif dan 

Statis 

Memakirkan 

kendaraan 

20 orang 10-15 menit 

 

 

 

Tabel 4.19 Pengguna pada Masjid  
Sumber: Hasil Analisis, 2012 
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4.3.4 Analisis Sirkulasi 

Pengguna dalam objek Pusat Sains dan Teknologi di kawasan wisata Pantai Panjang sebagai 

sarana untuk Peningkatan kualitas SDM di kota Bengkulu ini meliputi pengelola dan pengunjung 

.Lebih detail akan diuraikan beberapa aktivitas pengguna sebagai berikut: 

1. Sirkulasi Pengunjung  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sirkulasi Pengelola 

 

 

 

 

 

 

 
Skema 4.2b. sirkulasi pengelola 

Sumber : hasil analisis 

Berjalan kaki 
Parkir 

Menurunkan 
penumpang 

Datang 

ENTRANCE: 
Lobby, hall, 

Information center 

R. loker, Perpustakaan 
, R. kelas, R. diskusi, R peraga, 
taman biologi, science arcade, 
galeri, theater room 

Masjid 
cafeteria, toko souvenir, 

Aktivitas dalam area bangunan:  
Belajar, bermain, membaca, 

berlari, berjalan-jalan, 
mendengarkan, diskusi, 

memperagakan, istirahat, 
keperluan metabolisme 

 Pulang: 

Duduk 
(Gazebo) 

Berinteraksi 
beraktivitas 

Berjalan kaki 
Parkir kendaraan 

Datang 

ENTRANCE: 
Lobby 

R, Kantor 
R. Administrasi 
R. Rapat 
R. Staff 

Masjid 
cafeteria, toko souvenir, 

Aktivitas dalam area bangunan:  
Menjaga, mengawasi, merawat 
Membuat laporan, mengelola 

alat, memberi pengarahan, 
mengatur kegiatan, mengelola 

keamanan, sholat, istirahat, 
keperluan metabolisme 

 

Pulang: 

Berinteraksi 
beraktivitas 

Skema 4.2a. sirkulasi pengguna 
Sumber : hasil analisis 
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3. Sirkulasi Tenaga Pengajar  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Sirkulasi Administrasi 

 

 

 

 

 

 

 

5. Sirkulasi Petugas pembersih alat 

 

 

 

 

 

Skema 4.2e. sirkulasi pengelola 
Sumber : hasil analisis 

Skema 4.2c. sirkulasi pengajar 
Sumber : hasil analisis 

Berjalan kaki 
Parkir kendaraan 

Datang 

ENTRANCE: 
Lobby 

Ruang ruang Pusat Sains dan 
Teknologi : R perpustakaan, 
R.kelas, R.diskusi, r. Peraga, 
galeri, taman biologi 

Masjid 
cafeteria,  

Aktivitas dalam area bangunan:  
Memperikan pengarahan, 
menjelaskan, melaporkan 
kegiatan, sholat, istirahat, 
keperluan metabolisme Pulang: 

Berinteraksi 
beraktivitas 

Berjalan kaki 
Parkir kendaraan 

Datang 

ENTRANCE: 
hall 

R, LOKET 

Masjid 
cafeteria,  

Aktivitas dalam area 
bangunan:  

Memberikan pelayanan 
tiket,melayani informasi, 
melaporkan tugas pada 

pengelola, sholat, istirahat, 
keperluan metabolisme 

Pulang: 

Berinteraksi 
beraktivitas 

Berjalan kaki 
Parkir kendaraan 

Datang 

ENTRANCE: 
Hall 

R, peraga 

Masjid 
cafeteria, 

Aktivitas dalam area 
bangunan:  

Merawat, membersihkan 
ruang dan alat, melaporkan 

tugas, istirahat, sholat, 
keperluan metabolisme 

 

Pulang: 

Berinteraksi 
beraktivitas 

Skema 4.2d. sirkulasi administrasi 
Sumber : hasil analisis 
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6. Sirkulasi keamanan 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk menciptakan suatu kawasan yang nyaman dan hidup, maka perlu pembentukan 

sistem akses yang baik, tidak hanya bagi kendaraan saja, namun lebih utama adalah bagi 

pergerakan pejalan kaki (pedestrian). Letak kawasan yang berada didekat dengan permukiman 

penduduk menuntut lebih terbukanya akses, serta peningkatan pencapaian melalui jalur-jalur 

penembusan pejalan kaki (permeabilitas) yang melalui kawasan sebagai lanjutan dari struktur 

kawasannya. Jalur-jalur ini merupakan akses yang menghubungkan dan mengkaitkan antar 

bagian kawasan. Sedapat mungkin jalur akses ini dibenytuk secara fungsional sehingga 

memberikan peluang bagi pejalan kaki untuk memasuki kawasan dari berbagai tempat. 

Analisis sirkulasi pada pengembangan Taman Pendidikan dibagi atas dua pola sirkulasi 

utama, yaitu sirkulasi kendaran dan sirkulasi pejalan.  

 

Skema 4.2f. sirkulasi pengelola 
Sumber : hasil analisis 

Berjalan kaki 
Parkir kendaraan 

Datang 

ENTRANCE: 
hall 

R,security, seluruh area 

Masjid 
cafeteria,  

Aktivitas dalam area 
bangunan:  

Menjaga, menjamin 
keamanan, memeriksa dan 
mengawasi di seluruh area 

objek, sholat, istirahat, 
keperluan metabolisme 

Pulang 

Berinteraksi 
beraktivitas 
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Sirkulasi Pejalankaki 

Konsep Ruang Terbuka 

- Plaza dan kolam air di area Taman Kreatif Anak 

- Plaza masjid – sbg perluasan masjid 

- Plaza Gedung serba guna – sebagai perluasan gedung serba guna dan pemanfaatan bersama 

dengan kegiatan masjid 

RENCANA SISTEM SIRKULASI DAN JALUR PENGHUBUNG 

- Rencana jaringan sirkulasi terdiri dari jaringan sirkulasi kendaraan dan sirkulasi pejalan 

kaki. Kedua sistem jaringan tersebut direncanakan supaya sedikit mungkin terjadi 

pertemuan. 

- Jalan masuk utama kendaraan ke dalam tapak dapat dicapai melalui jalan lingkungan di 

sisi timur tapak dan keluar di sisi barat tapak.  

- Drop off penumpang pada bangunan utama taman teknologi dan budaya tersedia di sudut 

utara tapak dengan pencapaian dari pintu khusus drop off di sisi timur tapak dan keluar di 

sisi barat tapak. 

- Drop off lainnya (ke bangunan aula, hotel, maupun unit laboratorium) masing-masing 

dapat diakses melalui jalan lingkungan di dalam tapak. 

- Fasilitas parkir terdiri dari area parkir di sisi timur tapak, di antara bangunan hall dan 

hotel serta di depan hotel. Penggunaan lahan-lahan parkir ini akan diatur dalam sistem 

manajemen tertentu sehingga penggunaannya optimal bagi kenyamanan pengunjung. 

- Akses pengunjung yang datang dengan berjalan kaki tersedia di kedua sisi tapak. Namun 

untuk memudahkan pejalan kaki berorientasi, plaza utama direncanakan pada sudut utara 

tapak. Dari plaza utama tersebut, pengunjung yang berjalan kaki dapat secara langsung 
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mencapai fungsi-fungsi bangunan/ruang yang terdapat di dalam tapak seperti taman 

teknologi dan budaya, unit laboratorium, musholla, hotel maupun aula dengan nyaman 

dan aman, terhindar dari kendaraan 

 

4.3.5 Analisis Ruang 

4.3.5.1 Kebutuhan Ruang 

Dari hasil analisis fungsi dan studi literatur, maka ruang-ruang yang dibutuhkan dalam objek 

rancang kali ini adalah 

1. Kelompok Primer, 

A.R.Pengelola:

 

1. R.Kepala,  

2. R. Sekretaris,  

3. R. Arsip, 

4. R Rapat,  

5. R. Kabag TU,  

6. R. Tamu 

7. Hall 

8. R. kepala pengembangan peragaan 

IPTEK 

9. R. Kabid 

10. R. kasubid Peragaan 

11. R. Kasubid Produksi 

12. R. Kasubag umum & kepegawaian 

13. R. Kasubag Keuangan 

14. R. Perawatan Alat 

15. R. Staff 

16. R. Pantry 

17. Toilet 

18. Gudang 
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B. R. Peragaan : tiap-tiap jenis materi peragaan 

- fisika, 

1. R. Peragaan Optic 

2. R. Peragaan Magnet 

3. R. peragaan listrik 

- kimia,  

1. R. Peragaan Kimia 

2. R. Reaksi Kimia 

3. R. Sifat Air & Cahaya 

4. R. obat kimiawi 

5. Science Arcade 

- biologi, 

1. Human Body 

2. Sifat Tumbuhan 

3. Analisa DNA 

4. Pengobatan alami 

5. Science arcade 

- matematika,  

1. R. Optic 

2. R. perhitungan rekreatif : ruang, 

bentuk 

3. R. peragaan Matematik 

4. R. teka teki matematik 

- mesin , 

1. Science Arcade 

C. R. Kelas, 

D. R pamer/galeri sains : 

1. R. Pamer 

2. R. Karyawan 

3. R. Tunggu 

4.  R. Costumer Service 

E. R. Multimedia 

1. R. Komputer 

2. R. Staff 
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3. R. Tunggu 

 

2. Kelompok Sekunder : 

1. Perpustakaan:  

- Hall 

- R. BUku 

- R. Katalog 

- R. Baca 

- R. Audio Visual 

- R. Pegawai : Staff, Kepala Staff 

- R. Arsip 

- R. fotocopy 

- toilet 

Ruang terbuka meliputi 60% dari luas lahan yang direncanakan dalam bentuk plaza, taman 

aktif/fasif dan greenhouse yaitu 

2.  Publik (entrance Utama) 

- Main Hall 

- Side Entrance 

- Loket 

3. R. Serbaguna 

- Foyer 

- Auditorium 

- PAnggung 

- Prepare (belakang panggung) 

- Gudang 

- Toilet 

4. Ampiteater 

5. Taman Teknologi dan sains  

6. Taman Bermain Anak 

7. Greenhouse 
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3. Kelompok Penunjang: 

1. Masjid: 

- Mihrab 

- R. sholat 

- R. loker 

- R. Wudhu 

- Toilet 

- Gudang 

 

 

2. Cafetaria 

- R. Penjual 

- R. Makan 

- R. Pantry 

- Toilet 

- Gudang 

3. R, Service 

- R. Operator System 

- Loading Dock 

- R. AHU 

- R. M/E 

- Gudang 

- R. SAtpam 

4. Parkir 

- Pengunjung : Roda 2, Roda 4, Bus 

- Pengelola : Roda 2, Roda 4 

5. Kolam Mancur/ Plaza utama 

6. Taman Lingkungan 
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4.3.4.2 Tuntutan dan Persyaratan Ruang 

Ruang Primer 

A. Tabel 4.20 Tuntutan dan Persyaratan Ruang Primer 

Ruang Pengelola 

Ruang  Kebutuhan persyaratan Ruang Ket. 

cahaya hawa akustik view 

alami buatan alami buatan 

A. Pengelola 

hall ++++

+ 

++ ++++

+ 

- - ++++

+ 

Semi 

terbuka 

R. Tamu +++ ++ ++++

+ 

++  +++ tertutup 

R. Kepala ++++

+ 

++ ++++

+ 

++ ++ +++ tertutup 

R. sekretaris ++++

+ 

++ ++++

+ 

++ ++ +++ tertutup 

R. Rapat Umum +++ +++ +++ +++ +++++ ++ tertutup 

R. Kabag TU ++++

+ 

++ ++++

+ 

++ ++ +++ tertutup 

R. Kabid ++++

+ 

++ ++++

+ 

++ ++ +++ tertutup 
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R. Kepala Peragaan 

Sains 

++++

+ 

++ ++++

+ 

++ ++ +++ tertutup 

R. Kasubag Peragaan 

sains 

++++

+ 

++ ++++

+ 

++ ++ +++ tertutup 

R. Kasubag keuangan ++++

+ 

++ ++++

+ 

++ ++ +++ tertutup 

R. Kasubid Peragaan 

Sains 

++++

+ 

++ ++++

+ 

++ ++ +++ tertutup 

R. Kabid Produksi ++++

+ 

++ ++++

+ 

++ ++ +++ tertutup 

R. Perawatan alat +++ +++ ++ - - ++ tertutup 

R. staff ++++

+ 

++ ++++

+ 

++ ++ +++ tertutup 

R. Arsip +++ ++ +++ +++ - ++ tertutup 

Pantry ++++

+ 

++ ++++

+ 

++ - +++ tertutup 

Gudang +++ ++ +++ - - - tertutup 

Toilet +++ ++ ++++

+ 

+++ - - tertutup 

++++ = sangat dibutuhkan. 

 +++ = dibutuhkan 

++ = cukup dibutuhkan 
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- = tidak dibutuhkan 

B. R. Sekunder 

Ruang  Kebutuhan persyaratan Ruang Ket. 

cahaya hawa akustik view 

alami buatan alami buatan 

Peragaan Sains 

Fisika +++++ +++ +++++ +++ +++ +++ tertutup 

Kimia +++++ +++ +++++ +++ +++ +++ tertutup 

Biologi +++++ +++ +++++ +++ +++ +++ tertutup 

Matematika +++++ +++ +++++ +++ +++ +++ tertutup 

Mesin +++++ +++ +++++ +++ +++ +++ tertutup 

R. Kelas +++++ +++ +++++ +++ +++ +++ tertutup 

R. 

Pamer/galeri 

+++++ ++ +++++ +++ - ++ Semi 

terbuka 

R. 

Multimedia 

+++ +++ +++ +++ +++ ++ tertutup 

Gudang +++ ++ +++ - - - tertutup 

toilet +++ ++ +++++ +++ - - tertutup 

Perpustakaan 

Hall +++++ ++ +++++ - - +++++ Semi 
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terbuka 

R. Buku +++++ +++ +++ ++ ++ ++ tertutup 

R. Katalog +++ +++ +++ ++ ++ +++ tertutup 

loker +++ +++ ++ ++ - - tertutup 

R. Audio 

visual 

+++ +++ +++ +++ +++ ++ tertutup 

R. Pegawai +++++ ++ +++++ ++ ++ +++ tertutup 

R. Arsip +++ ++ +++ +++ - ++ tertutup 

R. Fotocopy +++++ ++ +++++ ++ ++ +++ tertutup 

Gudang +++ ++ +++ - - - tertutup 

toilet +++ ++ +++++ +++ - - tertutup 

++++ = sangat dibutuhkan. 

 +++ = dibutuhkan 

++ = cukup dibutuhkan 

- = tidak dibutuhkan 

 

C. R. Penunjang 

Ruang  Kebutuhan persyaratan Ruang Ket. 

cahaya hawa akustik view 

alami buatan alami buatan 

Publik 
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Main hall +++++ ++ +++++ - - +++++ Semi 

terbuka 

Side entrance +++++ ++ +++++ - - +++++ Semi 

terbuka 

loket +++ +++ ++ ++ - - tertutup 

R. Serbaguna 

Foyer +++ +++ ++ ++ - - tertutup 

Auditorium +++ +++ +++ +++ +++++ ++ tertutup 

Panggung +++ +++ +++++ +++ +++ ++ Semi 

terbuka 

R. Kontrol +++++ ++ +++++ ++ ++ +++ tertutup 

R. Prepare +++ +++ +++++ +++ +++ ++ tertutup 

Gudang +++ ++ +++ - - - tertutup 

toilet +++ ++ +++++ +++ - - tertutup 

Service 

R. Operator 

System 

+++ +++ ++ ++ - - tertutup 

Gudang +++ ++ +++ - - - tertutup 

Loading deck +++++ ++ +++++ - - +++++ Semi 

terbuka 

Pos satpam +++++ ++ +++++ ++ ++ +++ Semi 
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terbuka 

R. AHU +++++ ++ +++++ ++ ++ +++ tertutup 

R. M/E +++++ ++ +++++ ++ ++ +++ tertutup 

Masjid 

MIhrab +++ +++ +++++ ++ ++ ++ tertutup 

R. Sholat +++ +++ +++++ ++ ++ ++ tertutup 

Loker +++ +++ ++ ++ - - tertutup 

t. Wudhu +++++ +++ +++++ ++ - - tertutup 

Gudang +++ ++ +++ - - - tertutup 

toilet +++ ++ +++++ +++ - - tertutup 

Cafetaria 

R. Penjual +++ ++ +++++ +++ - - tertutup 

R. Makan +++++ ++ +++++ +++ - +++++ Semi 

terbuka 

R. Pantry +++++ ++ +++++ ++ - ++ Semi 

terbuka 

Gudang +++ ++ +++ - - - tertutup 

toilet +++ ++ +++++ +++ - - tertutup 
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++++ = sangat dibutuhkan. 

 +++ = dibutuhkan 

++ = cukup dibutuhkan 

- = tidak dibutuhkan 

 

4.3.4.3 Besaran Ruang 

Ruang pengelola 

Table 4.21 dimensi ruang pengelola 

kebutuhan Ruang kapasit

as 

sumbe

r 

standar pendekatan Luasan 

(m2) 

Hall 10 NAD 0,8-2,0 m2 10 X 2 m2 20 

Ruang tamu 5 orang A 20m2  20 

Ruang kepala 1 orang NAD 12-20 m2  20 

Ruang Sekretaris 1 orang NAD 9 m2  9 

Ruang rapat umum 50 

orang 

NAD 0,45m2/orang 0,45x50 22,5 

Ruang arsip 1 NAD 9,8 m2 9,8x1  9,8 

Ruang operasional 1 

Kabag 

1 Staff 

NAD 9,3 m2 

8-10 m2 

9,3 m2 x1 

10 m2 x1 

19,3 

Ruang pemeliharaan 1 

Kabag 

NAD 9,3 m2 

8-10 m2 

9,3 m2 x1 

10 m2 x1 

19,3 
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1 staff 

Ruang Staff 1 

Ruang 

direktur 

Ruang  

kerja, 

ruang 

rapat 

NAD 9,3 m2 

 

8-10 m2 

 

2 m2/orang 

9,3x1 = 9,3 

 

10x1 = 10 

 

2x5 = 10 

29,3 

Ruang dapur kering  A 6 m2 6 m2 

 

6 

Toilet Asumsi 

50$ 

pria= 

600  

50% 

wanita 

= 600 

NAD 0,06 0,06 x 600 36 

 

 

Ruang peragaan 

Table 4.22 dimensi ruang peragaan 

kebutuhan Ruang kapasit sumbe standar pendekatan Luasan 
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as r (m2) 

Hall 10 NAD 0,8-2,0 m2 10 X 2 m2 20 

Ruang peragaan 30 

orang 

NAD 0,8-2,0m2 0,8 X 30 24 

Ruang administrasi 2 orang NAD 9 m2  9 

Ruang arsip 1 NAD 9,8 m2 9,8x1  9,8 

Ruang operasional 1 

Kabag 

1 Staff 

NAD 9,3 m2 

8-10 m2 

9,3 m2 x1 

10 m2 x1 

19,3 

Ruang pemeliharaan 

alat 

10 unit NAD 0,8-1m2 0,8 m2  8 

Ruang Staff 1 

Ruang 

direktur 

Ruang  

kerja, 

ruang 

rapat 

NAD 9,3 m2 

 

8-10 m2 

 

2 m2/orang 

9,3x1 = 9,3 

 

10x1 = 10 

 

2x5 = 10 

29,3 

Ruang cleaning 

service 

 A 6 m2 6 m2 

 

6 

Toilet Asumsi 

50$ 

pria= 

NAD 0,06 0,06 x 600 36 
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600  

50% 

wanita 

= 600 

 

Kebutuhan Ruang Sekunder 

Perpustakaan 

Table 4.23 dimensi ruang perpustakaan 

kebutuhan Ruang kapasitas sumb

er 

standar pendekatan Luasan 

(m2) 

Hall 10 NAD 0,8-2,0 m2 10 X 2 m2 20 

Ruang buku 10.000 

buku 

NAD 15m2 1000 

vol 

1000 X 15 150 

Ruang katalog  NAD 12 m2 36.000 

vol 

12 12 

Ruang baca 120 orang NAD 2,3-3m2 3x120  240 

Ruang audio visual 10 orang NAD 2,5 m2 / 

instalasi 

2,5 X10 25 

Ruang 

pemeliharaan  

10 unit NAD 0,8-1m2 0,8 m2  8 

Ruang Staff 1 Ruang 

kabag 

NAD 9,3 m2 

 

9,3x1 = 9,3 

 

29,3 
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Ruang  

kerja, 

ruang 

rapat 

8-10 m2 

 

2 m2/orang 

10x1 = 10 

 

2x5 = 10 

Ruang foto copy 2 mesin A 5 m2/orang 5m2 X 2 

 

10 

Toilet Asumsi 

50$ pria= 

600  

50% 

wanita = 

600 

NAD 0,06 0,06 x 600 36 

 

Penunjang 

Table 4.24 Dimensi Ruang Penunjang 

kebutuhan Ruang kapasitas sumb

er 

standar pendekatan Luasan 

(m2) 

Main entrance hall 30 orang NAD 0,8-2,0 m2 30 X 2 m2 60 

foyer 150 orang NAD 0,8-2,0 m2 20% 150= 30 

orang X1,5  

45 

auditorium 150 orang NAD 0,84/seat 0,84 x 150 126 

Ruang kontrol 30 unit NAD 1m2 1 X 30 30 
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Ruang audio visual 10 orang NAD 2,5 m2 / 

instalasi 

2,5 X10 25 

Toilet Asumsi 

50$ pria= 

600  

50% 

wanita = 

600 

NAD 0,06 0,06 x 600 36 

Ruang operator 3 orang A 10 m2 10 X 3 30 

Loading dock 10 orang A 10 m2 10 X 10 100 

Pos security 2 orang NAD 0,8-2m2 2 X 3 6 

R. AHU 12 unit A 1m2 12 X 1 12 

R. ME 60 unit A 4m2 60 X 4 240 

Parkir roda 2 40 unit  2 m2 40 X 2 80 

Parkir roda 4 70 unit  20m2 20 X 70 1400 

Parkir bus 50 unit  24m2 24 X 50 1200 

 

4.3.6 Sistem Bangunan 

Sistem bangunan yang dipakai pada masjid sebagai pusat sains dan teknologi ini meliputi sub 

bab berikut ini : 

4.3.6.1 Sistem Utilitas 

Rencana Sistem Prasarana Dan Utilitas Lingkungan 
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 Rencana sistem utilitas di dalam kawasan perencanaan terdiri dari rencana sistem 

drainase, sistem penghawaan, sistem penyediaan air bersih, sistem pengolahan air kotor/limbah, 

dan sistem persampahan. 

1. SISTEM DRAINASE 

Terdapat 2 jenis sistem drainase di dalam kawasan perencanaan, yaitu jaringan drainase di dalam 

kawasan dan jaringan drainase untuk menampung aliran dari luar kawasan (drainase utama).  

Prinsip-prinsip penataan pada 2 jenis drainase tersebut antara lain: 

Sistem Drainase di dalam kawasan: 

- Merupakan jaringan yang menerus dan terintegrasi perencanaannya dengan jaringan jalan  

- Ukuran dan besarannya disesuaikan dengan kebutuhan dan lokasi di dalam kawasan. 

- Merupakan saluran tertutup dengan mainhole setiap 4 meter untuk pemeliharaan. 

Drainase Utama untuk menampung aliran di luar kawasan: 

- Terintegrasi dengan jalan lingkungan di dalam kawasan  

- Merupakan saluran untuk mengalirkan air hujan/air kotor yang berasal dari dalam sub-sub 

kawasan.  

- Merupakan perencanaan yang merupakan bagian dari perencanaan sirkulasi pedestrian  

2.  Sistem penghawaan 

Untuk penghawaan buatan dengan pengkondisian udara menggunakan unit yang paling 

sederhana yang digunakan untuk pengkondisian udara setempat untuk ruang yang terbatas. 

Biasanya sistem ini digunakan pada tiap unit-unit apartemen, rumah tinggal, kantor dan 

sebagainya. 

Bagian-bagian pada unit ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 

a.  Bagian yang berada di luar bangunan, terdiri dari: 
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1) Condensor Coil (panas) memerlukan pendinginan oleh udara luar 

2) Udara yang panas dan lembab 

3) Kipas Condensor berikut motor penggerak 

4) Udara luar yang disedot masuk untuk mendinginkan condensor coil 

5) Tempat pemadatan refigerant berikut motor pemadatannya. 

 

b. Bagian yang berada di dalam bangunan terdiri dari: 

1) Kipas sirkulasi udara berikut motor penggerak 

2) Kipas yang menangkap cairan hasil kondensasi dan membawanya ke condensor fan 

untuk dibuang. 

3) Coil penguap (dingin) yang menyerap panas dari ruangan dan mengembunkan 

kelembaban yang berlebihan 

4) Filter 

5) Udara segar dalam jumlah tertentu untuk keperluan ventilasi 

6) Udara dingin yang telah disesuaikan kelembabannya yang dikembalikan ke ruangan. 

Sistem Kualitas Udara Dan Kebisingan 

Untuk mengatasi permasalah kualitas udara dan kebisingan, dilakukan dengan rekayasa vegetasi 

yang diterapkan berbeda sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing.  

3.  SPAB (Sistem Penyediaan Air Bersih) 

Terdapat beberapa alternatif penyediaan sistem penyediaan air bersih 

Penyediaan air bersih dapat menggunakan layanan dari PDAM melalui titik – titik kran air 

bersama maupun penggunaan instalasi pengolahan air bersih secara mandiri. 

4. SPAK (Sistem Pembuangan Air Kotor) 
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Alternative 1. SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH 

Beberapa ketentuan untuk pembangunan sistem pengolahan air buangan adalah sebagai berikut: 

- Tangki septik digunakan apabila ketinggian muka air tanah lebih kecil dari 10 meter.  

- Untuk ketinggian muka air lebih besar dari 4 meter digunakan bidang resapan sebagai unit 

pengolahan lanjut, sedangkan untuk ketinggian muka air lebih kecil dari 4 meter digunakan 

upflow filter sebagai unit pengolahan lanjut, yang keduanya berfungsi untuk membuang air 

dari tangki septik. 

- Jarak minimum lokasi tangki septik dengan sumber air bersih adalah 10 meter. 

- Dibangun di lokasi yang mudah diakses oleh kendaraan karena unit tangki septik 

memerlukan pengurasan limbah tinja secara periodik. 

- Terbuat dari bahan yang kedap air dan tahan lama serta cukup kuat menahan gaya yang 

timbul akibat tekanan tanah dan gaya lain. 

- Tangki septik dilengkapi lubang pemeriksaan dan lubang penghawaan untuk membuang gas 

hasil penguraian. 

Alternative 2. Sistem Aqua-save. 

Untuk mengurangi pencemaran lingkungan adalah dengan cara mendaur ulang limbah 

cair tersebut, sehingga nantinya dapat diperoleh air bersih yang siap pakai. Telah ditemukan 

teknologi terbaru yang dapat mendaur ulang limbah cair menjadi air bersih yang siap pakai. 

Teknologi tersebut berasal dari MecWash System and environtmental water recycling capability 

yang bekerja sama dengn Aqua-Save Technologies pengolahan limbah cair. Aqua-save system 

merupakan metode yang paling tepat digunakan dari pada metode lainnya. Dapat menghilangkan 

minyak, dan bahan terkontaminasi dari limbah cair. Keseluruhan operasi yang optimal akan 

memberikan hasil yang diharapkan kurang dari 7 bulan. Instalasi aqua-save telah menjadi kunci 
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permasalahan untuk coolant yang mengandung 4% minyak, sama baiknya seperti pengolahan 

limbah cair lainnya. 

Hasil dari proses ini adalah air bersih yang dapat diserap kemudian ditransfer menuju 

IBC untuk digunakan kembali dalam berbagai proses manufaktur. Aqua-Save didisain untuk 

merawat, memulihkan dan menggunakan kembali limbah cair dengan memisahkan emulsi 

minyak. Konsentrat limbah minyak ini yang biasanya mengandung kurang dari 5% dari volume 

awal merupakan material yang perlu dibuang. 

 

 

 

 

Gambar 4.32 waste water treatment 
(Sumber: frank-treatment of water, 2011) 

Septic tank berkaitan erat dengan aktivitas biologis seluruh penghuni rumah. Agar tidak 

mudah penuh, diperlukan rancangan yang tepat. Septic tank adalah sistem sanitasi yang terdiri 

dari pipa saluran dari kloset, bak penampungan kotoran cair dan padat, bak resapan, serta pipa 

pelepasan air bersih dan udara.  
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Agar septic tank tidak mudah penuh dan mampat, perlu beberapa solusi berikut: 

Kemiringan pipa menentukan lancar tidaknya proses pembuangan limbah. Selisih ketinggian 

kloset dan permukaan air bak penampung kotoran, sebaiknya sebesar mungkin. Agar mengalir 

lancar, kemiringan pipa minimal 2%, artinya setiap 100cm terdapat perbedaan ketinggian 2cm. 

Pemilihan pipa saluran yang tepat berupa pipa PVC. Ukuran minimalnya adalah 4 inci dengan 

saluran yang lurus minimal belokan, karena belokan atau sudut, rentan mampat. Bak endapan 

dan sumur resapan bisa dibuat dengan ukuran 1x1x2 m. untuk mengalokasikan buangan 

(sewerage, atau air kotor) yang bisa diproses lebih lanjut (untuk pupuk atau memang dibuat steril 

saja). 

Atau gambar di bawah ini yaitu tentang “man hole” yang merupakan kumpulan dari banyak air 

buangan manusia (gambar diambil dari bmu.de). 

 

 

 

 

Selanjutnya untuk air bersih, bisa dialirkan langsung ke bumi dengan sistem sumur resapan 

atapun dapat diproses untuk dijadikan air minum 

4.3.7 Sistem Penanggulangan Kebakaran 
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Sebagai bangunan Publik, bangunan Pusat Sains & Teknologi, maka harus memenuhi 

persyaratan sebagai bangunan publik, salah satunya adalah bahaya kebakaran, adapun beberapa 

kriteria yang harus dipenuhi diantaranya: 

a) Berjarak bebas dengan bangunan sekitarnya 

b) Memiliki tangga kebakaran sesuai aturan 

c) Memiliki sistem pencegahan terhadap sistem elektrikal 

d) Memiliki pencegahan terhadap sistem penangkal petir 

e) Memiliki alat kontrol untuk ducting pada sistem pengkondisian udara 

f) Memiliki sistem pendeteksian dengan sistem alarm 

g) automatic smoke sistem dan heat ventilating. 

h) Memiliki alat kontrol terhadap lift  

i) Berkomunikasi dengan petugas pemadam kebakaran. 

 

Terdapat 4 macam sistem penanggulangan bahaya kebakaran yaitu : 

1. Penguraian, yaitu memisahkan benda-benda yang dapat terbakar dari sumber api. 

2. Pendinginan, yaitu menyemprotkan air pada benda yang terbakar. 

3. Isolasi/lokalisasi, yaitu dengan menyemprotkan bahan kimia CO2. 

4. Blasting effect sistem, yaitu dengan cara memberi tekanan yang tinggi, misal dengan bahan 

peledak. 

Adapun tipe Alat Pemadam dan Pencegah Kebakaran antar lain : 

a. Fire hydrant, alat ini menggunakan bahan baku air, dimana  terbagi  dalam  2  zona,  yaitu  

zona dalam bangunan dan zona luar bangunan. Ada beberapa syarat dalam pemasangan 

hidran yaitu: 
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1. Sumber persediaan air hidran harus diperhitungkan pemakaiannya selama 30 – 60 menit 

dengan daya pancar 200 galon/menit. 

2. Pompa kebakaran dan peralatan listrik lain harus mempunyai aliran listrik tersendiri dari 

sumber daya listrik darurat. 

3. Selang kebakaran berdiameter 1.5”–2” terbuat dari bahan tahan panas dan panjang selang 

20–30 m. 

4.  Memiliki kopling penyambungan yang sama dengan kopling unit pemadam kebakaran. 

5.  Penempatan hidran harus jelas, mudah dijangkau, mudah dibuka dan tidak terhalang oleh 

benda-benda lain. 

6.  Hidran  yang  berada  di  halaman  harus  memakai katup pembuka dengan diameter 4” 

untuk 2 kopling, 6” untuk 3 kopling dan mampu mengalirkan air 250 galon/menit atau 950 

liter/menit setiap kopling. 

 

Gambar 4.33. Hydrant Box  
(Sumber:  Dokumantasi, 2012) 

 

b. Sprinkler,  yaitu  alat  pemadam  yang  akan  bekerja secara  otomatis  bila  terjadi  bahaya 

kebakaran. 
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 Ketika terjadi kebakaran, kepala sprinkler akan pecah dan gas halon secara otomatis mengalir 

keluar untuk memadamkan api. Selain gas ini, bisa juga memakai busa/foam,  dry chemical  

seperti CO2. 

c. Halon gas. 

 Terdapat beberapa ruang yang tidak boleh menggunakan air misalnya ruang arsip, maka 

pemadaman api akibat kebakaran dapat menggunakan gas halon, dimana tabung halon diletakkan 

dan dihubungkan dengan kepala sprinkler.  

 

 

 

 


