BAB III
METODE PEMBAHASAN
3.1. Alur Pemikiran
Latar belakang :
•

Aktualisasi
1. Kabupaten lamongan menjadikan pengmbangan wisata sebagai salah
satu prioritas sebagai penarik wisatawan.
2. Kabipaten lamongan dalam rangka menaikkan iklim investasi.
3. Kabupaten Lamongan dalam upaya meningkatkan kualitas sumber
daya manusia (SDM) dan indeks pembangunan manusia (IPM)
4. Sektor sektor unggulan kabupaten lamongan antara lain di bidang
pertanian dan botani yang dapat dikembangkan.

•

Isu / Permasalahan
1. Kurangnya akomodasi wisata di wilayah perkotaan Kabupaten
Lamongan.
2. Belum adanya wadah, sarana atau media yang dapat menjadi pusat
Pembelajaran bagi masyarakat, sedagkan di sisi lain dunia
pendidikan terus berkembang.

•

Tujuan
Perancangan ini bertujuan menciptakan objek wisata, meningkatkan
kunjungan wisatawan, serta membangun SDM yang berkelanjutan dan
mengembangkan potensi daerah.
Sasaran
Terciptanya desain yang dapat memenuhi kebutuhan wisata dan
kenyamanna dalam ber edukasi.
Ruang Lingkup
1. Perancangan wisata edukasi di tengah kota
2. Dengan menggunakan pendekatan green arsitektur yang bagus untuk
ekosistim perkotaan
3. Tapak berada di pusat Kabupaten Lamonngan, pusat penduduk dan
pendidikan.

•
•

Stusi Literatur :
1. Aksi
2. Fungsi
3. Lokasi

Stusi Banding :
1. The Greensboro Science Center
2. Nederlands Centrum Voor
Biodiversiteis Naturalis
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Kumpulan data dengan studi pustaka sehingga didapat permasalahan serta
masukan dari studi banding yang didapat

Landasan Perancangan Botanical Science Center Kabupaten Lamongan

3.2. Penjelasan Alur Pemikiran
1. Latar Belakang
Latar belakang didapat dengan mengkaji aktualitas isu / permasalahan,
data dan originalitas. Sehingga didapatkan sebuah latar belakang untuk
melakukan program perancangan.
2. Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup
Merupakan perumusan tujuan dan pelaksanaan, sasaran atau target dari
pelaksanaan dan ruang lingkup atau batasan pelaksanaan.
3. Studi
Studi berupa pustaka mengenai judul, aksi, fungsi dan lokasi. Kemudian
dilanjut dengan studi banding, yaitu berupa obyek serupa yang berfungsi
sebagai referensi.
4. Kumpulan Data
Kumpulan data berupa hasil pustaka yang nantinya digunakan untuk
mendapatkan simpulan permasalahan dan juga masukan dari studi banding.
5. Landasan Program
Landasan program merupakan tanggapan dari permasalahan yang
sebelumnya telah dikaji

