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3.1. YOGYAKARTA SEBAGAI SCIENCE CENTRE

3.1.1. Potensi Yogyakarta

Dalam RJX tahun 1991-1992/2010-2011 Yogyakarta dinyatakan bahwa citra

yang harus dipertahankan adalah citra kota pendidikan. Hal ini dikarenakan luas

wilayah kota Yogyakarta yang tidak terlalu luas untuk ukuran sebuah propinsi telah
memiliki sekitar 2000 gedung sekolah mulai dari pendidikan dasar hingga tingkat
lanjutan. Citra lain dari Yogyakarta adalah sebagai kota tujuan wisata terbesar

sesudah Bali sehingga mengakibatkan meledaknya jumlah wisatawan baik

mancanegara maupun domestik yang datang ke Yogyakarta.

Mengkaitkan antara fasilitas pendidikan yang beraspek teknologi dengan

Yogyakarta tentunya akan memberi wama tersendiri dalam bentuk nyatanya,
teknologi tinggi akan nampak terlihat pada wadah futuristik sebagai ungkapan pada
salah satu bentuk fasilitas pendidikan.

Berdasarkan hal tersebut Yogyakarta sangat berpotensi sebagai lokasi science centre

karena science centre sebagai fasilitas pendidikan yang sekaligus berfungsi sebagai
fasilitas obyek wisata.
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3.1.2. Lokasi dan Site

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan potensi yang dimiliki kota

Yogyakarta, menuntut Yogyakarta untuk dijadikan sebagai sentra pendidikan dengan

skala nasional dan internasional dalam bentuk wadah science centre.

Lokasi memegang peranan besar untuk keberadaan suatu science centre sehingga

menghendaki perhatian yang sistematis antara lain dalam konteks:

a. Konteks ruang dari tapak yang mengalami perkembangan

b. Konteks perilaku sebagai fasilitas pendidikan

c. Konteks persepsi sebagai ungkapan bangunan.

Keberadaanjalan arteri dan jalan lingkar utarayang berkecenderungan kearah

perkembangan kegiatan, karena jalan arteri sebagai struktur utama kota yang

bertujuan untuk mengarahkan perkembangan kota sesuai dengan fungsinya sebagai

ruang perantara antara Kota Yogya dan Kota Sleman. Demikian pula arah

perkembangan kegiatan Kota Yogyakarta akan mengarah keutara atau wilayah

Kabupaten Sleman (seperti pada gambar 1).

Gambar 1

lokasi site, perkembangan Kota Yogyakarta kearah utara

Sumber: RDTRK, Depok, Buku III
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Konteks tersebut dapat didukung dengan pemilihan site bagi kegiatan

pendukung maka dilakukan pemilahan dengan pertimbangan antara lain pada lokasi

A, B dan C.

Lokasi A berada di Kota Sleman wilayah barat dibatasi oleh batas administrasi Kota

Depok dibagian barat dan Sungai Gajahwong serta Jalan Gejayan dibagian timurnya
(Karangmalang).

a. Berada pada tata guna lahan pendidikan

b. Kepadatan penduduksangat tinggi 200-250/Ha

c. Pencapaian melalui jalan lokal sekunder

d. Dominasi fungsi kawasan permukiman, perdagangan, pendidikan tinggi

e. View tidak mendukung dari entrance utama.

Gambar 2

Alternatif lokasi science centre

Sumber: RDTRK, Depok, Buku I.
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Lokasi B berada di Kota Seman wilayah tengah dibatasi oleh Jalan Gejayan dan
Sungai Gajahwong dibagian barat dan Jalan Perumnas dibagian timur (Condong
Catur).

a. Berada padatata guna lahan pendidikan

b. Kepadatan penduduk < 100/Ha

c. Pencapaian melalui jalan arteri primer

d. Dommasi fungsi bangunan permukiman dan pendidikan tinggi
e. View entrance sangat bagus (image).

Lokasi Cberada di Kota Sleman wilayah barat ( Catur Tunggal).
a. Berada pada tataguna lahan pendidikan

b. Kepadatan penduduk 200-250/Ha

c. Pencapaian melalui jalan lokal sekunder

d. Dominasi fungsi bangunan permukiman, perdagangan dan pendidikan tinggi
e. View untuk bangunan sangat sempit.

Dan pertimbangan-pertimbangan yang ada maka alternatif yang terpilih adalah pada
lokasi B.

3.1.3. Penataan Tata Ruang Site

3.1.3.1. Penataan lansekap

Vegetasi tapak dan bentuk lahan dapat mempengaruhi lingkungan termal
langsung dari suatu bangunan, pengaruh-pengaruh ini pada umumnya melibatkan:
a. Pengalihan aliran angin panas

b. Pengalihan anginsejuk

c. Perlindungan terhadap sinarmatahari.
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Penampilan dari unsur-unsur lansekap untuk pengendalian termal pada tapak

terbuka (ditunjukkan pada gambar 3), akan tetapi peletakan optimum dari unsur-

unsur ini dapat berbeda menurut perbedaan pola angin yang bertiup.

Gambar 3

Unsurlansekapsebagai pengendali termal

Sumber: Chiaradan Koppelman (1989).

3.1.3.2. Bentuk ruang

Bentuk-bentuk ruang berasal dari pertumbuhan pada masing-masing unsurnya

atau pada kemampuannya untuk tumbuh, macam bentuk ruang tersebut adalah:

a. Bentuk terpusat, terdiri dari sejumlah bentuk sekunder yang mengitari bentuk

dominan yang berada ditenggah-tenggah

b. Bentuk linier, terdiri atas bentuk-bentuk yang diatur dalam satu deret yang

berulang

c. Bentuk radial, adalah komposisi-komposisi dari bentuk linier yang berkembang

keluar dari bentuk-bentuk terpusat

d. Bentuk cluster, terdiri dari bentuk-bentuk yang saling berdekatan atau bersama-

sama menerima kesamaan visual
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e. Bentuk grid, adalah bentuk-bentuk modular dimana hubungan satu sama lain
diatur oleh grid-grid tiga dimensi.

Bentuk ruang yang sangat mendukung keberadaan science centre adalah bentuk

radial karena karakter kegiatannya yang selalu berkembangdan berkesan tidak pemah
selesai.

3.1.3.3. Sirkulasi

Manusia akan mempergunakan suatu sistem sirkulasi yang terbentuk jika
mereka merasakan aman, fungsional, efisien dan menunjukkan arah yang mereka
perlu tempuh. Kualitas dan penjelasan dari sistem semuanya menunjang terhadap
persepsi pemakai akan kebergunaannya, kualitas perhubungan dengan pertimbangan-
pertimbangan dasar untuk pemeliharaan maupun estetika dari sistem.

Gambar 4

Macam pola sirkulasi

Sumber: Tood (1991).
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Penyimpangan yang kecil dari rute-rute langsung pada gambar 4 adalah

sesuatu yang diinginkan pada kebanyakan sistem sirkulasi karena memiliki kriteria

antara lain :

a. Dalam urut-urutan kemajuan yang logis

b. Merasa sesuatu yang menyenangkan

c. Kemajuan yang terkendali

d. Kesempatan untuk berkonsentrasi

e. Pergerakan lebih mudah.

Pola sirkulasi yang sangat mendukung untuk keberadaan science centre

adalah pola yang langsung menuju entrance. Untuk mencapai tata ruang site yang
terencana perlu dipertimbangkan sirkulasi dan pergerakan ruang site. Dua jenis
sirkulasi yang digunakan yaitu sirkulasi pedestrian dan sirkulasi kendaraan dengan
beberapa kriteria :

a. Mendukung kegiatan tapak, mengundang dan strategis

b. Menghindari persilangan antara kendaraan dan pedestrian.

Gambar 5

Penekanan pola sirkulasi

Sumber: Ernst N (1992).
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3.2. PENAMPILAN BANGUNAN

3.2.1.Bentuk Dasar Masa

Bentuk dasar masa bangunan merupakan salah satu bentuk komunikasi

arsitektur, ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam komunikasi ini yaitu
komunikasi arsitektur harus didasarkan pada aturan yang berfungsi sistem formula
retorik yang telah mengahasilkan pesan. Pesan arsitektur adalah daya tarik masa
selalu yang diikuti atau sesuatu yang diharapkan, tanpa dasar suatu aturan, tidak akan
menghasilkan suatu komunikasi yang efektif.

Pada science centre ini penuangan komunikasi arsitektur dalam bentuk dasar

masa yang sesuai dengan sifat iptek yang selalu berkembang, seperti terlihat pada
gambar 6yang merupakan salah satu bentuk konfigurasi alur gerak mengembang.

Gambar 6

Dasar masa yang berkembang

Sumber: Glusberg (1988)
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Sumber: Ching (1992)

3.2-2. Ungkapan Masa

Membicarakan tentang ungkapan sebuah nilai dan desain kedalam bentuk
fisik tidak bisa lepas dari tanda. Tanda adalah sesuatu yang dapat mewakili nilai yang
akan dibawakan kedalam suatu bentuk tertentu, kemudian proses pengungkapannya
disebut semiologi.

Suatu lambang atau simbol adalah citra yang mewakili suatu gagasan
kreatif/perangkat gagasan, hal ini ditekankan pula pada pesan arsitektur sebuah
bangunan, simbolisme suatu bangunan didukung oleh citra yang telah memperoleh
makna sepanjang masa dan citra ini spesifik pada organisasi dan bentuk bangunan.
Simbol menurut Jencks (1990) ada tiga kategori yaitu idexial sign, iconic sign dan
symbolic sign, seperti terlihat pada gambar yang pada dasarnya simbohsasi dapat
memberikan pengertian berdasarkan sifat-sifat khusus yang terkandung dan icon
sering dikatakan sebagai simbol metaphor atau kiasan.(Lihat gambar.7).

Pemilihan citra berdasarkan arahan, program, tempat dan sifat konstruksi.
Science centre sulit dilambangkan karena fungsinya yang berkembang dengan
kelajuan cepat oleh karena itu tidak ada lambang-lambang atau pola dasarnya .
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Gambar 7

Hubungan antara ungkapan, bentuk dan fungsi pada bangunan.

Sumber: Hendraningsih (1992).

AMT(1995).
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Perkembangan iptek menuntut adanya kemampuan bangunan untuk
melayani, mengikuti perkembangan tuntutan dan persyaratan pada bangunan itu
sendiri, sedangkan kemampuan bangunan untuk melayani dan mengikuti
perkembangan zaman ini hanya bisa diwujudkan/diimplementasikan dalam
penampilan dan ungkapan fisik bangunan. Kriteria kemampuan bangunan itu adalah :
a. Bangunan dapat mengikuti dan menampung tuntutan yang senantiasa berkembang
b. Bangunan senantiasa dapat melayani perubahan pewadahan kegiatan sehingga

perlu dipikirkan kelengkapan yang menunjang proses beriangsungnya kegiatan
c. Adanya kemungkinan penambahan ataupun perubahan pada bangunan tanpa

menganggu bangunan yang sudah ada dengan jalan perencanaan yang matang.
(Gbr.7).
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Gambar 8

Bangunan dengan ungkapan lanjut
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Sumber: Glusberg(1988).

Kemampuan untuk ungkapan yang berianjut harus didukung oleh kemampuan
struktur. Struktur pada bangunan adalah aspek yang mendukung kesanggupan
bangunan agar selalu dapat mengikuti perkembangan zaman baik dari ekspresi
bangunan maupun fungsi yang diwadahi seperti terlihat pada bangunan penelitian
karya Richard. R ini. (Lihat gambar.8).

Citra teknologi tinggi pada bangunan berarti citra yang mengesankan bahwa
bangunan ini berorientasi kemasa depan. Citra yang ditunjukkan pada bangunan
science centre adalah selalu dapat mengikuti perkembangan yang diwujudkan melaui
ekspresi atau bentuk bangunan.
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3.2.3. Sistem Pendukung Beban

Tipe-tipe pendukung beban antara lain adalah dinding pendukung sejajar
{parallel bearing walls), sistem ini dari unsur-unsur vertikal yang dipratekan dengan
berat sendiri, sehingga menyerap gaya aksi lateral secara efisien. Sistem dinding
sejajar ini terutama digunakan untuk bangunan tinggi yang tidak memerlukan luasan

bebas yang luas dan sistem-sistem mekanismenya tidak memerlukan struktur inti.
(Gambar 9.a).

Inti dinding pendukung fasade {core andfacade bearing walls), unsur bidang
vertikal membentuk dinding luar yang mengelilingi sebuah struktur inti. Hal ini

memungkinkan ruang interior yang terbuka serta bergantung pada kemampuan
bentangan dari struktur lantai. Inti ini memuat sistem-sistem transportasi mekanis
vertikal serta menambah kekuatan bangunan. (Pada gambar 9.b)

Plat rata (flat slab), Sistem bidang horisontal pada umumnya terdiri dari plat
lantai beton tebal rata yang ditumpu pada kolom. Apabila tidak terdapat penebalan
plat atau kepala pada bagian atas kolom maka sistem ini dikatakan sistem plat rata,
sistem ini tidak terdapat balok yang dalam {deep beam). (Pada gambar 9.c)

Gantung {suspension), sistem ini memungkinkan dalam penggunaan bahan

secara efisien dan menggunakan pengantung sebagai penganti kolom untuk memikul

beban lantai. Kekuatan unsur tekan harus dikurangi karena adanya bahaya tekuk,
berbeda dengan unsur tarik yang dapat mendayagunakan kemampuannya secara
maksimal. Kabel-kabel ini meneruskan beban grafitasi kerangka bagian atas yang
terkantilever dari inti pusat. (Pada gambar 9.d)
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Sumber: Wolfgang (1989).

Gambar 9

Tipe-tipe pendukung beban
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Unsur-unsur pendukung beban atau struktur dasar bangunan adalah :
a. Unsur linier, kolom dan balok mampu menahan gaya aksial dan rotasi
b. Unsur permukaan, dinding bisa berlubang atau berangka serta mampu menahan

gaya-gaya aksial dan rotasi

c. Unsur spasial, pembungkus fasade misalnya dengan mengikat bangunan ag;
berlaku satu kesatuan.

;ar

Tipe bangunan yang mampu menumpu semua gaya-gaya yang terjadi diatas
hanya dapat berupa rangka trussed {trussedframe) mi merupakan gabungan rangka
kaku atau bersendi dengan rangka geser vertikal sehingga dapat memberikan
peningkatan kekuatan dan kekakuan struktur. Rancangan struktur dapat berdasarkan
penggunaan rangka untuk menahan beban grafitasi dan rangka vertikal untuk beban
angin. (Lihat gambar. 10).
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Gambar 10

System pendukung beban rangka trussed

Sumber: Wolfgang (1989).

w

3.2.4. Bidang Interior Vertikal Tipikal

Bidang-bidang bangun vertikal dapat berupa sistem bidang tunggal atau
berupa bagian dari sistem inti tiga dimensi. Bidang-bidang bangun struktur ini dapat
dikelompokkan sebagai berikut :

a. Dinding padat

b. Rangka kaku

c. Dinding rangka

d. Rangka campuran.
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Sumber: Wolfgang (1989).

Gambar 11

Bidang bangun struktur
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Bidang interior vertikal tipikal yang digunakan adalah struktur campuran
karena bagian-bagian ini terutama menekankan geometri sistem rangka dan rangka
campuran, bidang bangun vertikal dapat diberi rangka sepanjang lebar bangunan
ataupun pada trave tertentu atau hanya pada sebagian bangunan. Ekspose ini terlihat
pada bangunan Walter C. Mackenzie Health Science Centre Alberta Canada karya V.
H. S. C. Architects Group, yang ide dasarnya timbul dari transformasi bujur sangkar,
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spektakuler ruang yang diperiihatkan melalui kombinasi antara beton, ekspose
struktur rangka dan sistem mekamkal. (Lihat gambar. 12).

Gambar 12

Ruang yang terbentuk dengan ekspose rangka

Sumber: Nouvel (1993).

3.2.5. Fasade Struktural

Penggunaan pengaku lateral untuk bangunan tidak hanya terbatas pada inti

internal, dinding geser dan rangka pengaku untuk melawan gaya-gaya angin dan

gempa. Hal ini dapat dinyatakan pada fasade eksterior sehingga memenuhi fungsi
estetika maupun struktural.

Struktur fasade tidak harus seragam pada sebuah fasade tetapi dikelompokkan

ditempat-tempat yang tepat untuk menahan pada keseluruhan struktur fasade.
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Bentuknya dapat berupa rangka segitiga dan rangka keliling sampai inti eksterior dan
rangka multi lantai. Fasade struktur ini jelas mengungkapkan daya tanggap suatu
bangunan terhadap beban-beban yang bekerja pada bangunan tersebut sehingga
menghasilkan suatu estetika arsitektur teknologi tinggi.

Gambar 13

Fasade struktural yangestetis

Sumber: Guise (1985).
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Fasade strutural yang estetis dapat terlihat pada salah satu karya Richard

Rogers dan Renzo Piano berupa Centre National d'art ed de Culture George

Pompidou. (Pada gambar. 13). Latar belakang ekspresi bangunan ini menggunakan

estetika mesin juga pengaruh teknologi yang tidak dapat mengakhiri dirinya sendiri,

tetapi menuju pada pemecahan masalah sosial yang panjang dan problematika
ekologi.

Oleh karena itu diperlukan keterkaitan antara teknologi dan manusia lewat

bangunan science centre. Sugesti arsitektur mengacu pada kemampuan dari fungsi

bangunan mampu menampung perubahan yang diwujudkan dengan ekspresi
teknologi bangunan.

3.2-6. Optimasi Lantai Dasar

Ruang bebas lantai dasar sangat diperlukan untuk sebagian besar bangunan.

Secara fungsional ruang bebas dibawah bangunan bisa menjadi bagian dari plaza
kota, lobi atau garasi untuk parkir. (Pada gambar. 14).

Dari segi psikologis ruang bebas ini akan cenderung membuat masa bangunan lebih

menyenangkan dengan menciptakan lingkungan skala yang lebih manusiawi.

Umumnya bukaan pada lantai dasar tercipta dengan meniadakan beberapa unsur

pendukung bangunan atau dengan menambah sistem struktur yang mendukung
bangunan diatasnya.
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Sumber: Wolfgang (1989).

Gambar 14

Optimasi ruang dengan cincin rangka ruang

IS
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3.2.7. Rangka Ruang

Rangka ruang terdiri dari suatu susunan tiga dimensi dari batang-batang lurus,

pada gambar 15 ditunjukkan bahwa batang-batang ini bisa kaku atau dihubungkan

dengan sendi atau dapat pula berupa gabungan antara keduanya dalam suatu sistem

sambungan sendi, beban yang terjadi pada sambungan dari berbagai arah akan

dilawan secara aksial. Rangka ruang adalah strukrur paling kaku yang menggunakan
bahan paling sedikit karena batang-batang bereaksi langsung terhadap beban.
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Sumber: Wolfgang (1989).

Gambar 15

Struktur bangunan rangka
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Rangka ruang dapat dirakit dari jumlah unsur prefab standar yang minim dan

karena itu dapat dibongkar (bergantung pada jenis sambungan) dan digunakan

kembali tanpa membuang bahan. Keuntungan lain adalah potensi untuk membagi

ruang.
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3.2.8. Sistem Bahan Konstruksi

Sistem bahan konstruksi bangunan antara lain konstruksi kayu dan multiplek,
pada umumnya merupakan konstruksi prefabrica, hal ini mengingat kayu merupakan
bahan yang ringan dan mudah dibawa-bawa serta relatif mudah dibentuk.

Kontruksi beton, merupakan material yang cukup berat dan sulit dibentuk sehingga
sering menggunakan cara case in-place, tetapi cara ini menbutuhkan waktu yang
cukup lama untuk persiapan secara menyeluruh dan biaya yang cukup besar.

Gambar 16

Konstruksi logam

Sumber: Schodek (1995)

Konstruksi logam, konstruksi ini pada umumnya sudah memiliki standar yang
beriaku secara intemasional dengan demikian logam merupakan salah satu bahan

dengan konstruksi prefabrication. Sehingga pada saat pemasangannya membutuhkan
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berbagai macam sambungan hal ini dimungkinkan karena baja relatif lebih ringan
dibanding beton, sehingga konstruksi yang diterapkan pada science centre sebagian
besar struktur menggunakan bahan logam.

3.2.9. Proporsi

Bentuk struktur seperti dinding pemikul lantai dan bidang atap, lengkung dan
kubah-kubah dapat memberikan tanda-tanda visual dengan proporsi-proporsinya,
peranan dalam sistem struktur maupun sifat-sifat bahannya. Sebuah dinding bata kuat
dalam hal tekan tetapi lemah dalam lentur, akan tetapi menjadi lebih tebal daripada
dinding beton bertulang yang melakukan fungsi yang sama. Kolom baja akan lebih
tipis daripada tiang kayu untuk memikul beban yang sama.

Tujuan utama dari proporsi adalah untuk menampilkan suasana terukur
diantara unsur-unsurnya pada konteks luar visual, proporsi pada science centre dapat
diartikan sebagai perbandingan ukuran obyek dengan lokasi site berupa penerapan
unsur podium dan tower. Fungsi penerapan unsur ini dapat mengesankan kekokohan
dan kemampuan beradaptasi suatu masa karena bentuk dasar yang melebar dan tinggi
yang relatif sama dengan bangunan dilingkungan sekitarnya.

3.2.10. Skala

Skala dalam arsitektur menunjukkan perbandingan antara elemen bangunan
atau ruang dengan suatu elemen tertentu yang ukurannya sesuai bagi manusia juga
dapat menunjukkan suatu kualitas yang menghubungkan bangunan atau ruang dengan
kemampuan manusia dalam memahami bangunan atau ruang.
Umumnya ada tiga macam skala, skala heroik, normal dan intim. Skala yang
diharapkan pada masa science centre dan ruang lingkup teknologi adalah skala
heroik dengan tujuan untuk membuat bangunan nampak sebesar-besarnya sehinggga
dapat membangkitkan semangat dan kekuatan serta kekaguman bagi mereka yang
melihatnya.
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Skala heroik bukanlah pemalsuan skala karena dibangun bukan untuk

individu atau segelintir manusia tetapi untuk kelompok besar masyarakat yang

dibangun dalam suatu persatuan kemanusiaan. Tujuan science centre bukan hanya

tempat pendemonstrasian iptek, tetapi juga mampu menunjukkan persatuan suatu

masyarakat dan kebanggaan nasional.

Skala natural diterapkan pada ruang lingkup ilmu pengetahuan, tujuannya

adalah agar besarnya bangunan kelihatan sebagaimana adanya, menurut ukuran

sebenarnya. Skala intim diterapkan pada penataan tata ruang luar dengan tujuan agar

bangunan atau ruang kelihatannya lebih kecil dari pada ukuran sebenamya. (Lihat
gambar. 17).

Gambar 17

Skala dalam lingkungan perkotaan

Sumber: Ishar (1993).

3.2.11. Warna

Wama difungsikan untuk menekankan atau memperjelas karakter suatu

obyek, memberikan aksen pada bentuk dan bahannya. Warna merupakan stimulasi
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cahaya yang memantulkan dari suatu obyek yang merangsang mekanisme mata
kemudian rangsangan tersebut disalurkan melalui syaraf optik kearah otak, maka kita
melihat warna.

Penerapan wama pada science centre adalah warna-warna muda/dingin
terutama untuk ruang-ruang laboratorium demonstrasi, science workshop,
perpustakaan dan pengembangan iptek dengan harapan agar penggunaan merasa
waktu dibawah perkiraan, karena kegiatan pada science centre merupakan suatu jenis
pekerjaan yang interaktif. Wama cerah digunakan pada instalasi service, penggunaan
lm dimaksudkan untuk membedakan antara struktur dengan service sehingga mudah
dimengerti dan efektifdalam pelaksanaannya.

Pewarnaan dilakukan dengan melakukan pencampuran dengan wama murni
yang disebut dengan tint, yaitu wama murni dicampur dengan wama putih sehingga
terjadi wama muda.

Shade, yaitu wama yang murni dicampur dengan hitam sehingga terjadi wama tua,
tone yaitu wama murni dicampur dengan abu-abu (percampuran wama putih dengan
hitam).

3.2.12. Tekstur

Fungsi dari tekstur adalah dapat memberikan pola persepsi manusia melalui

penglihatan visual misalnya pada suatu bidang rata yang memiliki perbedaan cahaya
gelap dan terang sehingga dapat menimbulkan kesan seolah-olah bidang tersebut rata
juga berupa titik kasar atau halus yang tidak terukur pada suatu permukaan.

Tekstur pada science centre pada dasarnya nampak fungsional dan dilakukan dengan
cara mengekspose bentuk struktur dan peralatan mechanical electrical, dengan
penonjolan peralatan dan ME dapat memberikan kemudahan dalam membersihkan,
penggantian dan perawatan.
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3.2.13. Hirarki

Merupakan penekanan suatu hal yang penting atau menyolok dari suatu

bentuk atau ruang menurut besarnya, potongan atau penempatan obyek/materi
peragaan pada ruang, namun demikian yang ingin dicapai dari hirarki ini adalah

kesan percaya diri dan optimisme dalam menghadapi perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Hirarki arsitektur hi-tech menatap masa depan dengan
keangkuhan sekaligus semangat keberanian yang tinggi.

3.2.14. Irama

Irama dipakai untuk menghilangkan kesan monoton atau menghilangkan
kesan yang sama dan menjemukan juga untuk menciptakan kegairahan dan variasi.

Disini irama yang dipakai untuk menghilangkan ketidakteraturan dengan
mengadakan pengelompokkan dan membentuk pola/sistem yang mudah dipahami
yaitu sistem pengulangan jarak yang berbeda dan bentuk yang berbeda (pengulangan
dengan perubahan).

3.3. BESARAN RUANG

Cara perhitunganbesaran ruangantara lain:

a. Asumsi

b. Studi perbandingan, dengan modul-modul standar

c. Penghitungan gerak pengguna, (jumlah pemakai x modul fungsi) + 20%.

Dasar pertimbangan yang akan digunakan dalam menentukan besaran ruang

didasarkan pada tingkat kebutuhan isi/materi gedung peragaan tersebut serta tuntutan

baku/standar, perhitungan ini didasarkan pada acuan studi perbandingan dengan
modul-modul standar Neufert Architect's Data, tidak digunakannya studi

perbandingan dan penghitungan karena acuan sebelumnya lebih lengkap dan
memungkinkan.
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Dalam perhitungan besaran ruang tidak pula ditinggalkan adanya asumsi jumlah,
besaran materi yang akan diperagakan secara lebih detail akan dipaparkan dalam

tabel dibawah ini, sedangkan contoh penerapan penampilan bangunan pada ruang
dapat dilihat pada gambar. 18.

Gambar 18

Contoh penerapan unsur penampilan bangunan

Sumber: Pemikiran

Nouvel (1993).
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Macam ruang

Paza penenma

Ruang inlormasi

Parkir umum

Parkir khusus

Entrance

Ruang penjaga

R Heine* d^nsf^l
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Tabel 4

Kegiatan umum

Periutungan

30% dari jiunlak pengunjung 500 orang

standar 2 m'/orang

10 petugas

yang dikutukkan 7 m~/orang

Asumsi 30% pengunjung bermobil

1 mokil/6 orang = 25 mokil

1 mobil memkutukkan 3 m2

asumsi 10% pengunjung memakai motor

1 motor/2 orang = 25 motor

1 motor membutukkan 2 m2

asumsi mokil karyawan dan tamu 15 kuak x3 m:

25 kuak motor x 2 m2

Asumsi 207o jumlah pengunjung

53

D imensi

300 m2

70 m2

750 m2

50 m2

450 m2

50 m2

100 m2

10 m2

36 m2

Sementara itu untuk kegiatan pameran perhitungan besaran didasarkan pada materi
umum dan khusus serta kebutuhan keleluasaan bergerak.

Tabel 5

Besaran materi

Karya Rata-rata Makstmum Minimum Dimensi

2 dimensi 100x100 400 x 300 60x40 p x 1

3 dimensi 60 x 80 x 60 100x100x100 50x60x 40 p X1Xt
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Ruang pameran ilmu pengetahuan.

M,acara ruang

R. pengenalan

matematika

Ruang pamer

Perlengkapan komputer

Panel peraga

Alat peraga

R. antar materi 3 d

Ruang pergerakan

Ruang istirakat

lmensi

R. pengenalan hsika

Tabel 6

Pameran matematika

Perkitungan

Asumsi 15 panel 2 dimensi

1 panel = 1 m2

Asumsi 15 peragaan 3 dimensi

1 materi = 1 m2

asumsi 10 komputer peraga

1 komputer = 0,6 m2

Asumsi 50 panel 2 dimensi

1 panel = 1 m2

Asumsi 50 peraga 3 dimensi

1 materi 1 m

Ruang materi 4 m2

jumiak 70 kuak

Asumsi 30% jumlak pengunjung

1 orang = 2 m2

Asumsi 10% jumlak pengunjung

1 orang = 1,5 m2

Tabel 7

Pameran fisika

Asumsi 20 panel 2 dii

1 panel = 1 m2

dimensi

15 m2

15 m2

8 m

50 m2

50 m2

280 m2

300 m2

75 m2

20 m2
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Ruang pamer

Perlengkapan komputer

Panel peraga

Alat peraga

R. antar materi 3 dimensi

Ruang pergerakan

Ruang istirakat

Ruang pengenalan kimia

Ruang pamer

Perlengkapan komputer

Panel peraga

Asumsi 15 peraga 3 dimensi

1 materi = 1 m"

Asumsi 10 komputer

1 komputer 0,4 m

Asumsi 50 panel 2 dimensi

1 panel = 1 m"

Asumsi 50 peraga 3 dimensi

1 materi = 1 m

Ruang antar materi 4 m~

jumlak materi 70 kuak

Asumsi 30% jumlak pengunjung

1 orang = 2 m"

asumsi 10% jumlak pengunjung

1 orang = 1,5 m

Tabel8

Pameran kimia

Asumsi 20 panel 2 dimensi

1 panel = 1 m

asumsi 10 peraga 3 dimensi

1 materi = 1 m"

Asumsi 10 komputer peraga

1 komputer = 0,4 m~

Asumsi 50 panel 2 dimensi

1 panel = 1 m
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15 -2m

m

50 m2

50 m2

280 m2

300 m2

75 m2

20 m2

10 m2

50 m2
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Alat peraga

Ruang pergerakan

Ruang istirakat

Ruang pengenalan kiologi

Ruang pamer

Panel peragaan

Alat peraga

R. Percokaan kkusus

Ruang penyimpanan

Ruang pergerakan

Ruang istirakat

Asumsi 50 panel 3 dimensi

1 materi = 1 m2

Asumsi 30% jumlak pengunjung

1 orang = 2 m2

Asumsi 10% jumlak pengunjung

1 orang = 1,5 m2

Tabel 9

Pameran biologi

Asumsi 20 panel 2 dimensi

1 panel = 1 m2

Asumsi 15 peraga 3 dimensi

1 materi = 1 m"

Asumsi 50 panel 2 dimensi

1 panel = 1 m2

Asumsi 50 peraga 3 dimensi

1 materi = 1 m2

Asumsi meja perletakan

Asumsi lemari kkusus

Asumsi 30% jumlak pengunjung

1 orang = 2 m2

Asumsi 10% jumlak pengunjung

1 orang = 1,5 m2
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50 -2m

300

75 m2

20-2m

15 m2

50 m2

50 m2

50 m2

36 m2

300 m2

75 m2
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Tabel 10

Pameran teknologi

Ruang teknologi pertanian dan pangan

- Mekanisasi pertanian

- Peningkatan kasil produksi

- Teknologi industri pertanian

- Pengolakan kakan pangan

Ruang teknologi sumker energi

- Sistim kidroiik

- Mesin uap

- Pemkangkit kstrik

- Sinarmatakari dan kiogas

Ruang komunikasi

- Percetakan

- Telepon , Telegrap

- Fotograii

- Radio

Ruang teknologi perkukungan

- Perkukungan darat, laut, udara

Ruang teknologi aplikasi lainnya

Ruang kaca

Ruang kuku

Ruang administrasi

Tabel 11

Kegiatan kepustakaan

Asumsi pengunjung 40 orang

standar 2,3 m2/orang

= ruang kaca

Asumsi petugas 5 orang
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500 m2

500 2m

500 m2

500 m2

500 m2
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35-2m

Auditorium

standar 7 m2/orang

30% dari jumlak pengunjung

300 orang standar 2,5 m2 2251

Ruang katalog
10 m2

Ruang foto copy
24 m2

Ruang penitipan tas
3 m2

Gudang
16 m2

Tabel 12

J

Kegiatan service

Catetaria Asumsi 20% jumlak pengunjung

standar 2 m2/orang 200 m2

bcience skop Asumsi 10% jumlak pengunjung

standar 2 m /orang 100 m2

Dapur
10 m2

Lavatory Menyesuaikan

Ruang direktur

Ruang sekretaris

Ruang kagian umum

ruang kidang edukasi

Ruang bagian

Tabel 13

Kegiatan administrasi umum

Asumsi 5 petugas

standar 7 m2/orang

Asumsi 5 orang

standar 7 m2/orang

Asumsi 5 orang
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dokumentasi standar 10 m^/orang

Asumsi 5 orang

50 m2

Ruang desai dan program standar 15 m2/orang 75 m2

400 m2

Gudang perawatan Asumsi 5 orang

Ruang rapat standar 1,2 m2/orang

Asumsi 4 orang

64 m2

Ruang istirakat standar 1,2 m2/ orang 48 m2

3.4.KIHSIMPULAN

Dari analisis dan uraian yang sesuai dengan permasalahan ada beberapa hal
yang dapat disimpulkan mengenai perancangan science centre di Yogyakarta antara
lain:

a. Yogyakarta sangat tepat sebagai lokasi science centre karena wadah ini sebagai
fasilitas pendidikan sekaligus sebagai fasilitas wisata

b. Bentuk dasar dan ungkapan masa berbentuk mengembang, ini implementasi dari
karakter iptek

c. Tipe pendukung beban barupa rangka trussed yang merupakan gabungan dari
rabgka kaku atau bersendi

d. Bidang interior dan fasade struktural menggunankan struktur campuran karena
bagian ini menekankan geometri sistem rangka dan rangka campuran

e. Lantai dasar sebagai area publik dalam lingkup kota dengan tujuan agar masa
bangunan lebih menyenangkan dan menciptakan lingkungan skala yang lebih
manusiawi.

f. Rangka ruang menggunakan material konstruksi prefabrication, sebagian besar
menggunakan bahan logam

g. Proporsi bangunan pada site dengan penerapan unsur podium dan tower.
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h. Skala ruang fungsional pengembangan iptek berupa skala manusia akan tetapi
skala masa secara keseluruhan berupa skala perkotaan, untuk pewarnaan pada
ruang-ruang tersebut menggunakan warna dingin sedangkan wama cerah sebagai
pembeda antara struktur dengan instalasi service.

i. Tekstur dicapai dengan cara mengekspose bentuk struktur dan peralatan ME.
j. Hirarkinya berupa keinginan mencapai masa depan dengan keangkuhan atau

berbeda dengan lingkungan sekitamya, sedangkan irama diperoleh dengan
pengulangan sistem rangka.
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