
BAB VII
 

PENDEKATAN KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN
 

7.1. Pendekatan Konsep Perencanaan 

7.1.1. Pendekatan Penentuan Lokasi 

Penentuan lokasi memerlukan strategi pemikiran yang 

tepat guna tercapainya tujuan dan sasaran Museum Seni 

rupa Modern di Yogyakarta. 

Dengan memprioritaskan tujuan utama yaitu sebagai 

wadah komunikasi antara seniman, masyarakat dan karya 

seni,media pelayanan pendidikan non formal bagi 

masyarakat luas, peningkatan apresiasi terhadap karya 

seni 

Dasar pertimbangan .. 
a.Segi pencapaian 

Kemudahan dalam hal menarik minat pengunjung 

terutama dekat dengan pusat kegiatan kota.Hal ini juga 

ditunjang dengan kemudahan pencapaian lokasi / 

accessibilitas terhadap jangkauan jalur transportasi 

regional, lokal. 

b.Segi interelasi dengan potensi kegiatan lain 

Kaitannya dengan potensi ke seni rupaan, seni 

budaya dan wisata, kemudian gallery seni, lembaga 

pendidikan formal ataupun non formal.Walaupun museum 

seni rupa modern ini direncanakan untuk skala regional, 

tetapi perlu juga dipertimbangkan secara nasional dari 

segi pariwisata,sehingga pemilihan lokasi dan site 
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perlu dikaitkan dengan fasilitas budaya yang lain yang 

bisa saling mendukung keberadaan museum. 

c.Segi teknis 

Terhadap benda koleksi 

Terhadap benda koleksi perlu dihindarkan dari 

gangguan seperti polusi, banjir, keamanan, 

Juga faktor iklim, temperatur, kelembaban 

Terhadap bangunan 

Terhadap bangunan meliputisite yang 

dipikirkan untuk area pengembangan 

Selain diatas juga meliputi : 

kebakaran 

mencukupi, 

- pencapaian, sarana dan prasarana kota, segi 

atraktivitas, potensi site,tata guna lahan 

7.1.2.Pendekatan Penentuan Site 

Dasar pertimbangan : 

a.Kondisi environent 

Bangunan museum ini harus dipertimbangkan dengan kea

daan temperatur, kelembaban, terutama menyangkut 

kegiatan perawatan koleksi. 

b.Kondisi lingkungan 

Kondisi lingkungan harus dipertimbangkan, 

bangunan museum ini harus berintegrasi 

lingkungan atau kontras dengan lingkungan. 

c.Kondisi tanah dan topografi 

Kondisi tanah yang dapat mendukung sistim 

i 
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struktur 

bangunan , dan dengan keadaan topografi yang dapat 
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mendukung aspek rekreatif dimana akan dituntut suatu 

bentuk yang dinamis. 

d.Luasan site 

Luasan site harus dapat menampung seluruh program 

kegiatan museum yang direncanakan 

e.Utilitas 

Pelayanan utilitas yang primer harus dapat terwadahi 

dan dipergunakan misalnya, drainase, listrik, 

telepon, air bersih. 

Semua pertimbangan yang menyamgkut lokasi dan site 

sejauh mana dapat dipenuhi semuanya.Hal ini tergantung 

pada kondisi yang sebenarnya, juga prioritas 

pertimbangan, dan pertimbangan yang tak dapat dipenuhi, 

maka akan diselesaikan sebagai masalah dalam perancangan. 

Alternatif lokasi - site 

Bcrdasarkan pertimbangan, dipilih altarnntif loka~i 

sebagai berikut 

a.Alternatif I 

Daerah BWK II 

Lokasi yang terpilih adalah sekitar Bank Indonesia ke 

arah perempatan Jalan Pangeran Senopati dan ke arag 

Selatan 

b.Alternatif II 

Daerah BWK V 

Lokasi yang terpilih adalah sekitar Jalan Raya 

Parangtritis yang masih berorientasi dalam kota. 
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Ke~udian letak BWK ( Bagian Wila7ah Kata) tergambar 
pada gambar berikut : 
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Analisa : 

A.Segi Pelayanan 

Sasaran pelayanan adalah masyarakat pendidikan, dimana 

masyarakat ini menduduki prosentase terbesar dari 

peminat seni rupa, yaitu 63 %. 

Alternatif I 

Daerah ini merupakan daerah eagar budaya, dimana 

terdapat peraturan-peraturan tertentu dalam lokasi ini,
 

dimana terdapat bangunan bergaya kolonial Belanda.Dan
 

daerah sekitarnya adalah Perdagangan / Perkantoran.
 

Alternatif II :
 

Daerah ini merupakan daerah yang sedang tumbuh, seiring
 

dengan pertumbuhan lokasi Pantai ParangTritis, pada
 

daerah ini tedapat sekolah seni formal ataupun non
 

formal, gallery seni dan pepnghasil barang seni.
 

B.Segi Kaitan Dengan Fasilitas Lain 

Alternatif I 

Daerah ini lengkap dengan fasilitas yang lain, tetapi 

seringkali penambahan bangunan menambah beban terhadap 

kota, yang disebabkan operasionalnya. 

Alternatif II : 

Daerah ini merupakan daerah tumbuh dimana fasilitas

fasilitas sedang berkembang. 

C.Segi Tata Ruang Kota 

Sebagai salah satu usaha membuat keseimbangan 

pengaturan tata ruang kota dan kegiatan maupun 
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keser~sian kota Yogyakarta, maka perkembangan perluasan 

kota ke arah Utara. 

Alternatif I 

Daerah ini padat dengan fasilitas kota, penambahan 

bangunan baru perlu pemikiran kritis. 

Alternatif II 

Daerah ini masih sangat dapat berkembang dan dapat 

dipakai sebagai arah perkembangan ke arah Selatan 

Yogyakarta. 

D.Segi Teknis 

Segi ini meliputi pencapaian, sarana dan prasarana 

kota, akratifitas, tata guna lahan. 

Alternatif I 

Lokasi ini pada saat ini mempunyai nilai pencapaian 

sarana dan prasarana kota yang strategis. 

Alternatif II : 

Lokasi ini mempunyai dampak cerah dalam perkembangan 

kota pada saat ini , mempunyai keleluasaan dalam tata 

guna luhan dalam arti belum padat dan banyak beban 

_______---'t e__r hadl1P~o k as i . 

Bobot Penilaian 

Apabila dasar pertimbangan diatas dikwantitatif, maka 

terdapat urutan sebagai berikut : 

A. Daerah sasaran pelayanan bobot 4 

B. Segi Te kn is babat 2 

C. Tata ruang kata babat 3 .. 
D. Segi Kaitan dengan fasilitas lain babat 2 
Keterangan : 4 = sangat meneoM.an 2 = cukup menentukan
 

3 =leOentukan 1 =Kurang meneotukan
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PE'liilaian : 

kri teria bobot kriteria I alternatif 1 altematif 2
 

nilai site I jUilah nilai nilai site ! jumlah site
 

l.Daerah sasaran 04 5 20 5 20
 

pel.:iyanan
 

2.Kaitan Fasilitas 04 3 12 4 16
 

lain
 

3. Tata ruanq kota 03 3 9 4 12
 

4.Seqi Teknis 02 4 a 3 6
 

keterangan : bobot 1-5 

nilai site:	 5 = bai~ sekali 

4 = baik 

3 - tukup 

2 = kurang 

1 = jelel. 

Total	 score adalah : 

Untuk	 alternatif I : 49 , untuk alternatif II : 54. 

Lokasi	 Terpilih 

Lokasi terpilih adalah sekitar perempatan yang menuju 

jalan raya Parang Tritis. 

Alternatif lokasi adalah sebagai berikut 
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7.2.	 Pendekatan Konsep Perancangan 

7.2.1.	 Pendekatan Konsep Ruang Pamer 

Pendekatan konsep ruang pamer meliputi macam dan 

pengelompokan ruang, layout ruang, aspek bentuk ruang, 

sirkulasi, enviroment ruang. 

A.Macam dan pengelompokan ruang pamer 

Berdasarkan-materi k~rya seni rupa yang meliputi 
- Seni Lukis	 ( 2 dimensi ) 

Seni	 Patung ( 3 dimensi ) 
Seni	 Kriya ( 3 dimensi ) 
Seni	 Grafis ( 2 dimensi ) 
Seni	 Kerajinan ( 3 dimensi ) 
Seni	 Dekoratif ( 3 dimensi ) 

Pengelompokan ruang pamer 

a.Pameran tetap seni rupa dibagi 6 tahap sesuai dengan 

pengelompokan pada analisa Bab V. 

b.Pengelompokan runag pamer tetap yaitu 

Kelompok Awal ruang pameran proses 

Kelompok pertama ruang Raden Saleh Bustaman se 

bagai perintis 

Kelompok kedua ruang perioda I ( 1900-1940 ) 

Kelompok keti;ra ruang perioda II ( 1940-1960 ) 

Kelompok Keempat ruang perioda Transisi 

- Kelompok kelima ruang perioda III( 1960- .... ) 

B.Bentuk Ruang Pamer 

Dasar pertimbangan 

a.Penyajian bentuk 2 dan 3 dimensi membutuhkan ruang 

yang efektif dan maksimal 

b.Ungkapan ruang tidak terlalu rumit dan ramai sehingga 

konsentrasi pengunjung terpusat pada benda koleksi. 

1.85 
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danpelaksanaandalamc.Kemudahan 

ruang . 

Bentuk yang terpilih merupakan bentuk yang 

yaitu bentuk ruang baku yaitu segi tiga, 

persegi panj ang . 

pengo lahan 

fleksibel 

lingkaran, 

Gambar 7.3 : 

Bentuk Dasar Ruang 

C.Sirkulasi Ruang. Pamer 

a.Arah sirkulasi seperti biasanya pada ruang pamer 

yaitu ke arah kiri terlebih dahulu, dengan variasi 

tata letak pauil dan vitrin yang ada. 

b.Arah sirkulasi bertahap dan berurutan sesuai tahap 

dan pengelompokkan periode seni rupa di Indonesia 

akan tetapi perlu adanya alternatif sirkulasi yang 

kedua yaitu pengunjung dapat memilih akan masuk ~ 

ruang pamer perioda berapa. 
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c.Perubahan elemen ruang pamer untuk mengurangi 

kebosanan pengunjung,yaitu 

- Permainan tinggi rendah lantai 

- Adanya balkon atau mezanine 

- Adanya ruang interval 

- Adanya penataan warna, tesktur, skala, untuk memben 

tuk suasana 

Sirkulasi primer adalah sirkulasi yang searah dengan 

dinding sebagai sirkulasi utama dalam ruang 

Sirkulasi sekunder yaitu sirkulasi yang mengelilingi 

obyek sesuai dengan cara pengamatan. 

Pengamatan terhadap obyek 2 dimensi 

bb A 
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Pengamatan terhadap obyek 3 dimensi 
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Gambar 7.4.
 

Alternatif Sirkulasi Ruang Pamer
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Ruang Interval : 

Herupakan ruang jeda / istirahat untuk mengaso 

dan berfungsi menghubungkan antara ruang satu dengan 

ruang yang lain. 

Pada Museum Seni Rupa ini berfungsi sebagai ruang 

istirahat sekaligus penghubung antar ruang pamer 
. 

periode: 

Fungsi ruang interval pamer :
 

Selain berfungsi s~bagai penghubung ruang pamer , ruang
. . 

persiapan juga sebagai pembeda ciri tertentu akibat peruba

han perioda. 

Hacam dan Karakteristik Ruang Peralihan : 

Apabila ditinjau dari tata letaknya dengan bangunan~ maka 

ada 2 kelompok , yaitu 

A.Ruang peralihan di luar bangunan 

berfungsi sebagai penghubung ruang luar 

dengan ruang di dalam bangunan. 

Ruang seperti ini antara lain : 

a.Plaza : 

Adalah ruang terbuka yang luas bersifat 

menyambut pengunjung dari luar kompleks. 

Hal ini terlihat pada gambar sebagai 

berikut : 

J.88 
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Gambar 7.5 : 

Plaza Florida Museum 

b.Pedestrian : 

Adalah ruang peralihan yang berupa jalur 

sirkulasi untk mencapai bangunan.Dengan 

demikian bentuk fisikdari ruang peralihan 

adalah berupa jalan setapak 

Jalur pendestrian ini merpakan ruang 

peralihan yang menghantar pengunjung untuk 

bersiap-siap memasuki bangunan.· 

Ruang peralihan ini merupakan perbahan 

dari ruang publik ke ruang semi publik. 

Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut 
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Gambar 7.6 : 

Ruang Interval Yang menghubungkan Ke Bangnnan 

Museum Florida 

c.Kanopi 

Merupakan elemen dari banguan yang bersifat 

menerima pengunjung dari luar bangunan, dan 

Berfungsi sebagai ruang peralihan dari luar 

bangunan ke ruang dalam bangunan. 

Hal ini terlihat pada gambar di bawah ini 
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Gambar 

Kanopi 

7.7 : 

Pada Florida Museum 

Macam Pencapaian : 

a.Pencapaian Frontal 

adalah pencapaian ke entrance bangunan melalui 
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perjalanan interval yang lurus ( sumber simetri 

dari entrance 
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Gambar 7.8 : 

Pencapaian Frontal 

Keterangan 

Pencapaian frontal menghantarkan emosi 

pengunjung ke suasana formal. 
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b.Pencapaiantidak langsung 

Pencapaian menuju entrance secara tidak 

langsung membagi sentrance secara simetri 

Seperti terlihat pada gambar berikut ini : 

• 

,./ 
"-. 0 

AJJ!Pr '\_~ 
_,-0/\',\ 

""",.,. ~ 

Gambar 7.9 : 

Pencapaian Tidak Langsung 

Keterangan : 

Menghantarkan pengunjung ke bentuk permukaan 

bangunan dan bersifat suasana tidak kaku dan tidak 

terlalu formal 
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c.Pencapaian memutar 

Pencapaian dengan memutari bangunan, setelah itu 

baru menemukan entrance bangunan: 

Gambar 7.10 : 

Pencapaian Bangunan 

Keterangan : 

Memaksa pengunjung untuk melihat segala 

bersifat membuat penghayatan terhadap 

lingkungan secara lebih mendalam 

posisi 

bangunan 

dan 

dan 

f 
11 
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d.Pencapaian Dengan Kejutan 

Visual Yang Bertahap 

Adalah pencapaian melaui tahap - trahap tertentu 

dengan kejutan visual seiring dengan pencapain 

yang dilakukan pada ruang interval/ruang 

peralihan tersebut 

Gambar 7.11 : 

Hodel Pencapaian 

Hodel I 
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Model II 
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Sumber : 

Yoshinobu Ashihara 

Exterior Design in Architecture 

Keterangan 

Kodel I 

Menggunakan satu buah interval pada tangga 

pencapaian bangunan, perubahan emosi pengunjung 

begitu cepat dan mengejutkan. 

Kodel II 

Menggunakan dua pencapain interval pada tangga 

pencapaian bangunan, pengunjung dapat melihat 

bangunan sedikit demi sedikit. 

B.Ruang peralihan di dalam bangunan 

Ruang peralihan ini bersifat menghubungkan 2 

196 



ruang atau lebih yang mempunyai sifat dan 

karakter berbeda 

Macam ruang peralihan ini antara lain 

a.Hall 

Ruang peralihan pada bangunan yang 

menghubungkan antara ruang luar dengan raung 

lain secara keseluruhan, ruang ini mempunyai 

sifat menerima dan bersifat terbuka 

Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 

berikut : 

i: 

Gambar 7.12. 

Hall Pada Florida Museum 

Keterangan 

Hall diatas merupakan ruang peralihan yang 

menghantarkan pengunjung pada perubahan suasana 

menjelang masuk ruang pamer pada museum. 

I' 
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b.Selasar 

Jalur ruang selasar adalah memanjang sehingga 

bersifat memutus perhatian antara ruang yang 

ada. Dengan selasar yang memanj ang akan 

menghantarkan pengunjung ke suatu peralihan 

atau perubahan warna. 

=
. .... J. 
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Gambar 7.13. 

Selasar Pada Oaklan Museum 

Arsitek : Kevin Roche 

Pengunjung dibawa pada perubahan suasana yang 

berbeda-beda dan akan menghilangkan kebosanan 
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pada susanan yang monoton. 

c.Tangga 

Adalah jalur .sirkulasi 

menghubungkan dua ruang 

ketinggian berbeda 

/ 

vertikal 

lebih, 

yang 

dengan 

Gambar 7 . 14 : 

Tangga Pada Florida Museum 

Keterangan : 

Tangga pada Florida Museum, terlihat jelas 

tangga mempunyai kesan kuat memutus konsentrasi 

d.Ram 

Adalah jalur sirkulasi yang berupa lantai 

l "Q7 , 
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dengan kemiringan tertentu 

Merupakan jalur yang menghubungkan 2 atau 

lebih ruang dan masih mempunyai kontinuitas 

suasana ruangyang sama. 

Adapun contoh ram ada pada gambar berikut 

Gambar 7.15. 

Ram Pada Art Museum Berkeley, arsitek Mario J Caiampi 

e.Ruang Istirahat 

Ruang istirahat ini berfungsi sebagai ruang 

pelepas lelah setalRh melihat / mengamati 

koleksi pameran 
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Gambar 7.16.: 

Ruang Istirahat Pada Museum Seni Kymbell 

Untuk menimbulkan suasana kegairahan untuk bergerak 

dari suatu obyek ke obyek lain maka dapat dicapai 

dengan cara 

- Perubahan area jalur pengamatan. 

-Area pengamatan menyempit 

memusatkan pada satu arah, merangsang manusia 

bergega s oepat,memberi nilai lebih pada obyek 

dihadapannya. 

//~ "/ 

I' G!mbar 7.17.
 

Area Pengamatan Menyempit
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-Area Pengamatan melebar 

memberikan kesan keleluasaan g'ez·ak.. suasana 

terbuka lapang santai~ memperlambat arus 

sehingga memungkinkan lebih lama mengamati 

obyek. 

" 

Gambar 7,18.
 

Area Pengamatan Helebar
 

-Area pengamatan mendatar 

memberikanrasa ketenangan~ memungkinkan kelamba 

tan~ kontrol pergeakkan tinggi 

i 

Gambar 7.19 : 

Area Pengamatan Hendatar 
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-Area pengamatan ke atas 

mempercepat arus gerak,memberikan kesan menuju 

lingkungan kepadatan, memberikan waktu 

pengamatan sekilas pada obyek, sehingga 

terangsang untuk mengetahui 

~ 

• 
Gambar 7.20.
 

Area Pengamatan Ke Atas
 

-Area pengamatan membelok 

menghindari kebosanan, mcrunsang untuk 

mengetahui perwujudan visual disisi lain. 

.'
 

Gambar 7.21. : 

Area Pengamatan Hembelok 
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- Herubah Letak jalur pengamatan DaIaD skala ruang 

- pada bidang alas ruang 

menunjukkan pembagian ruang;memberikan arah 

yang jelas kemuka; keleluasaan pandangan; 

sebagai alternatif pandangan selain obyek 

- pada ketinggian ruang 

memperlihatkan sl.iasana pameran secara 

keseluruhan; memberikan suasana santai dan 

luas; meungkinkan pengamatan yang berbeda pada 

obyek 

- Pembagian sirkulasi 

Karena pengaturan / penataan obyek pamer, 

maka terbentuklah arah jalur sirkulasi.dalam 

betkomunikasi secara visual dengan obyek pamer. 

Tidak rliharapkan terjadinya crossing antar 

pengunjung, meskipun dalam penyajiannya obyek 

pamer dimungkinkan untuk dilihat dari berbagai 

arah. 

D.Enviroment Ruang Pamer 

a.Tata Pencahayaan 

Kemampuan manusia melihat benda terjadi karena 

adanya cahaya.seperti juga pengunjung ke museum 

ini adalah melihat benda koleksi. 
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Ada 2 jenis sumber cahaya yaitu 

a.l.Cahaya alani 

Cahaya alami adalah cahaya dari matahari.
 

Keuntungan :
 

- efisiensi biaya
 

warn a alamiah dan mengurangi kelelahan psikis 

Kerugian 

- sinar ultra violet dapat merusak obyek pamer 

- tidak bisa dikontrol ( faktor cuaca ) 

a.2.Cahaya buatan 

Cahaya buatan adalah cahaya yang diperoleh dari 

lampu dengan tenaga listrik/bateray. 

Keuntungan 

- sinar yang dihasilkantidak merusak dan 

dapat diatur intensitasnya. 

- dapat diatur arah sinarnya dengan mudah 

Kerugian 

- biayanya sangat tinggi 

- kadang intensitas/warna cahayanya membuat kele~ 

lahan psikis. 

Alternatif Penecahan 

a.Dihindarkan sinar matahari langsung ,atau digunakan 

sistim pantulan . 

b.Dengan sinar buatan 

- Dengan sudut 30 0 terhadap obyek pamer,dengan 

sistim penyinaran merata, terarah, setempat. 
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- Menggunakan lampu spot dengan movable track untuk 

penerangan detail 

c.lntensitas cahaya 

Untuk benda peka ( lukisan ) : max 50 lux 

Untuk benda kurang peka ( non Lukisan ) : 

max 150 lux, dimana 1 lux adalah 1 lumen/m2 

d.Unsur cahaya dalam mendukung suasana 

dapat menghindarkan kebosanan. 

b.Tata Penghawaan 

Dasar Pertimbangan 

- Kondisi ideal untuk benda koleksi, kelembaban anta

ra 45% - 60% dan temperatur antara 20° C 

- Kemudahan pengendalian 

- Letak geografis kota Yogyakarta 

Temperatur rata-rata 25°-37° C, kelembaban 50%-100% 

Alternatif pemecahan : 

- Kondisi ideal untuk benda koleksi, kelembaban udara 

antara 45%-60% dan temperatur 20°-24° C 

- Dipakai pengatur suhu ruangan yaitu : 

- menggunakan Air Condi tioner dan Dehulllifier sebagai 

mengurangi kelembaban. 

c.Sistim Akustik 

Penyelesaian sistim akustik bertujuan untuk 

menghindarkan kelelahan psikis pengunjung akibat 

gangguan kebisingan dari dalam maupun dari luar 

ruang. 
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a.Gangguan dari dalam 

Gangguan dari dalam ruang dapat dihindarkan dengan 

memakai elemen kedap suara khusus untuk langit

langit 

b.Gangguan dari luar 

Gangguan dari luar ruang dapat dihindarkan dengan 

menjauhkan ruang pamer dari sumber-sumber gangguan 

suara, atau memberikan barier kebisingan 

d.Faktor Safety dan Security Bangunan 

Yang dimaksud dengan security adalah pencegahan 

terhadap orang tertentu yang bermaksud tidak baik 

terhadap kegiatan dalam banguan. 

Tindakan security ini merupakan tindakan 

preventif dari person dan peralatan bangunan yang 

secara aktif melakukan pengawasan dan penanggulangan 

terhadap gangguan yang terj~di. 

Faktor security dapat diterapkan dengan cara : 

- Minimalisasi jumlah pintu masuk yang tidak ter

tangkap lnnsung oleh mata telanjang 

- sistim pengawasan secara manusia dan peralatan / 

tanda - tanda / alarm. 

Kemudian ada 2 cara dalam security yaitu : 

- Area yang tidak memerlukan keamanan yang 

ketat ( low risk area) , berupa daerah publik. 

- Area yang memrlukan keamanan yang ketat ( high 
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risk area). Bentuk ruang - ruang khusus yang 

membutuhkan keamanan yang lebih ketat.
 

Dengan demikian ada pertimbangan alternatif sistim
 

yang dapat diterapkan antara lain
 

- CCTV ( closed circuit television ) 

Adalah sistim keamana~ yang dapay memonitor 

ruang / tempat yang diingikan, melaui monitor 

televisi yang dihubungan dengan central 

security. 

- CCTV yang dipadukan dengan alarm / lampu 

Bla ada sensor maka lampu akan menyala, alarm 

berbunyi dan kamera CCTV akan merekam kejadian 

dengan otomatis ke dalam video tape recorder. 

- Door and Exit Control 

Pengamanan pada pintu masuk/keluar, serta 

bukaan, dengan sistim manual kunci, maupun 

dengan sistim alarm yang dihubungkan dengan 

central security. 

- Manusia • 
menurut persyaratan museum, setap museum harus 

dilengkapi dengan pesonil keamanan selam 24 jam 

penuh, dimana perlu disediakan ruang jaga, juga 

disediakan fasilitas rumah tinggal penjaga. 

e.Perlindungan Bahaya Kebakaran 

Merupakan perlindungan yang sifatnya umum, dalam 

arti perwujudan ruang fisik mampu melindungi terhadap 

2<)8 
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bahaya kebakaran secara pasif dengan konstruksi yang 

tahan terhadap api / fire proff maupun penjalarannya 

/ non vestibule material, terutama untuk ruang 

laboratorium konservasi~ ruang penyimpanan koleksi~ 

ruang pamer~ perpustakaan~ ruang arsip, ruang 

kon trol, dan ditunjang kemudahan isolasi atau 

pencapaian mobil pemadam kebakaran ntuk mencapai 

bangunan. 

Henurut peraturan bangunan yang menyangkut usaha

usaha pencegahan kebakaran, pada pokoknya memuat : 

- lubang-lubang keluar / accses escape 

- ukuran maksimum dari ruangan tertentu / 

compartment 

- angka angka Fire Resistance dari elemen 

struktur 

- jarak antara bangunan satu dengan yang lain 

- K?amanan benda terhadap sistim pemadam kebakaran 

yang dipakai 

Berdasarkan uraian tcrsebut maka dapat ditcrapkan 

sistim : 

- Acces escape 

- Fire safety plan 

perencanaan bangunan dengan memperhatikan 
~ 

jalur penyelamatan
 

- Tangga darurat
 

dilengkapi dengan jalur penyelamatan
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- Compartmentation 

Gagasan dari suatu compartement adalah bahwa 

api, asap, dan gas harus dapat dibatasi delam 

suatu bagian dari bangunan , oleh karena itu 

susunan bangunan tersebut harus sedemikain 

sehingga comp[artement lainnya tidak akan 

terpengaruh oleh kebakaran. 

-	 Fire resistance 

Menfenai masalah daya tahan terhadap api 

maka konstruksi 'banguan yang dipakai harus 

sesuai dengan Peraturan Bangunan nasional 

Indonesia, Bagian I , pasal 312, 313, 315, 316, 

317. 

- Fire Alarm 

VESDA ( Very Early Smoke Detection 

Apparatus ). 

Vesdu bekerja dengan mengeluarkan gHS Halon 

tanpa memerlukan gas Halon tanpa memerlukan 

air, sehingga lukisau terhindar dari kerusakan 

akibat air. 

Sstim ini digunakan pada ruanet tJanler, 

laboratorium konservasi, ruang pe~ympanan 

koleksi, perpustakaan. 

-	 Heat Detector 

Detector panas dipasang pada kelompok kegiatan 

selain ruang - ruang yang disebutkan diatas 
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- Fire Protection 

- Vesda 

- Sprinkler 

Sistim ini akan menyemprotkan air apabila 

terjadi panas pada detektornya maka sistim 

pompa akan bekerja otomatis.Sprinkler 

diletakkan di langit-langit dengan jarak 

tertentu. 

- Sistim Fire Hidran 

Merupakan pilar-pilar yang dipasang pada 

tempat tertentu dengan portable fire pump. 

E.Suasana Ruang 

Essensi seni rupa modern sebagai faktor penentu 

suasana ruang dan diharapkan dapat menampilkan 

suasana sesuai dengan periode seni yang diwadahi. 

a.Aspek psikologis ruang dan unsur pembentuk suasana 

ruang 

Warna 

Dalam arsitektur warna membangkitkan perasaan 

melalui indera penglihat 

Warna digolongkan menurut 

- panas dinginnya warna ( hue ) 

untuk menunjukkan rasa dari suatu warn a 

dimana warna panas/ merah bersifat gembira , 

warna dingin/hijau bersifat kalem tenang. 

- terang gelapnya warna ( value ) 
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mengenai gelap terangnya warna, dari putih
 

ke hitam.
 

close value
 

adalah value yang berdekatan atau yang
 

hampir sama akan berkesan lembut dan tenang.
 

cotras value :
 

adalah value yang berjauhan, akan berkesan
 

kegelisahan.
 

- cerah suramnya warna ( intensity ) 

adalah dimensi warn a yang sesuatu warna yang 

memungkinkan suatu hue dibuat "berbicara" 

b.Tekstur 

Membangkitkan perasaan lewat pandangan dan sentu

han.Selain menegaskan dan mengaburkan kualitas 

permukaan bentuk juga mengubah penampilan bentuk 

TekRtur berhubungan dengan jarak pandang 

tertentu, tingkat persepsi atas permukaan benda, 

bisa berbeda tergantung dari jark pandang. 

Sifatnya : 

- Tekstur lembut : 

eskpresi menyenangkan, tidak mempengaruhi 

dominasi obyek pamer/ruang 

Tekstur kasar 

•eskpresi keras, kuat dan mendominasi penampilan 

c.Garis 

Adalah jejak suatu titik yang bergerak, garis hanya 

mempunyai dimensi panjang dan arah 
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Simbol itu terjadi sebagai unsurpengenal ( bentuk 

yang biasa dipakai ) dan sebagai bentuk metaphor 

atau asosiasi bentuk tertentu 

\------\
 

, / 

'/ 

ketenangan 
kedamaian 

J'
 
l _ 

geral<&n 
lineah 

IY'<\ 

! ----

~
 
~
 

A 
stabil 
megah 

kuat 

n
 
kesan mengapung 
r ingan· 

-~ 

~ 

adanya 
gerak 

~
 
semangat 
bergairah 

- Piramid memberi sugesti kesta

bilan, kemegahan, kekuatan yang 

mas if. 

- Gothic a~ch,lengkung gothic, 

memberi sugesti kepercayaan dan 

harap~n religius. 

Rhytmic curves; bengkokan yang 

beriramu, memberi sugesti lemah 

gemulai dan keriangan. 
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L. 

- Waterfall, air terjun, memberi 

sugesti gaya berat, penurunan 

yang beriramEl.. 
I 

- Consentric arcs, busur-busur 

yang memusat memberi sugesti 

perluasan keatas, gerakan yang 
./ 

menggembung,kegembiraEl.n.~ 
I	 Horisontal line,garis horison 

tal ~emberi sugesti ketenangan 

hal yang tak bergerak.,	 J/ 
- Vertical, memberi sugesti sta

bilitas,kekuatBn dan kemegahan, 

- Rounded arches, lengkung-leng 

kung yang membulat, memberi su

n	 / 

g~sti kckuatan dan kemegahan. 

- Diagonals, memberi sugesti ke 

tidal{ stabilan atau sesuatu 

yang bergerak.~~ 
Gambar 7.22.: 

Simbol Garis 
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d.Bidang 

Bidang adalah suatu figur datar yang dibatasi 

oleh garis sekelilingnya 

Bidang mempunyai banyak ragam bentuknya, dan 

apabila disederhanakan maka ada 3 bentuk murni 

yaitu : 

_. L ingkaran 

- Segi tiga 

-·Segi empat 

sederetan titik yang 

tersusun sarna d<LI seim

bang sekitar sebuah ti-

tilt. 

6(/5;) 
f "\ 

/ \ 
I \ 

/ \ 
/ \

L ~ 
/\ 

Figur datar yang dike

lilingi oleh tiga 

dan mempunyai tiga 

du t. 

sisi 

su-

OrsJ
,-----,
I I 

I I
L J dan ~mpat sudut lurus. 

Figur datar yang mepu. 
nyai empaL sisi sama 

Gambar 7.23. 

Bidang 
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Ketiga bentuk dasar in i mempunyai elemen 

keseimbangan, yaitu garis warna, tekstur, 

volume dan ruang. 

Lingkaran 

Sebagai bentuk individu lingkaran merupakan 

eksistensi yang kuat terhadap lingkungannya 

stabil dan sulit didekati 

I .'D----~ I ----

I 
I 
I 

GRmbar 7.24.:
 

Lingkaran
 

Segitiga
 

Segitiga merupakan bentuk eskpresif, Imnt,
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stabil, dan tak bisa disederhanakan lagi dinamis 

dan eksperimental. 

L-v
 
y
 

Gambar . 7 . 25. : 
! " 

Segi Tiga 

.. 

Segi empat :
 

Segi empat merupakan bentuk yang relatif netral,
 

mudah menyesuaikan diri dan tak ada tentangan.
 

Bentuk segi empat jika dilihat dan diperhatikan
 

pada dasarnya merupakan penggabungan dari segi tiga
 

atau sebaliknya.
 

7.2.'2. Pendekatan Konsep Dasar Tata ruang 

A.Kebutnhfln Ruang 

Hal-hal yang mendasari 

- Bentuk dan macam kegiatan 

- Sifat dan tuntutan 

- Macam dan Sifat pelaku 

Pemenuhan kebutuhan rang pada Museum Seni Rupa Modern 

d i Yogyakarta ini, d ipertimbangkan dari" hasil 

kesimpulan permasalahan 
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Dengan demikian kebutuhan ruangnya sesuai dengan 

a.Macam / jenis ruang harus ada pada museum seni 

rupa / ruang-ruang standart 

b.Penambahan ruang fasilitas akibat adanya 

peningkatan program dan pengembangan 

Implikasi peningkatan program kegiatan terhadap, 

perancangan. 

Implikasinya' terhadap perancangan adalah 

penambahan fasilitas ruang, selain ruang yang 

Penambahan ini adalah : 

a.Untuk meningkatkan proses ~presiasi 

merupakan 

prinsip. 

terhadap 
, ' 

masyarakat perlu adanya ruang praktek seni, per

pustakaan, dan pameran proses itu sendiri. 

b.Untuk komunikasi antar seniman dan masyarakat 

berupa ruang serbaguna, yang sifat kegatannya 

lebih terbuka bagi umum / masyarakat luas. 

c.Untuk menarik minat mengunjungi museum perlu 

adanya ruang outdoor sebagai tempat rekreasi 

B.Pengelompokan Ruang 

Pengelompokan ruang berdasarkan pada hubungan kegiatan 

yang sejenis dan sifat kegiatan yang semacam, dimana 

pengelompokan ruang harus dapat menjamin kelangsungan 

kegiatan dalam koordinasi hubungan antar kelompok 

kegiatan 
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Pengelompokan kegiatan berupa : 

a. kelompok	 umum / publik 

b. kelompok	 semi publik 

c. kelompok	 khusus 

d. kelompok	 servise 

C.Besaran Ruang 

Pada analisa besaran ruang telah dibahas baik hubungan 

ataupun alasannya, baik yang prinsipil ataupun 

penambahan pada museum seni rupa modern ini 

Pada besaran ruang meliputi aspek 

a.	 banyaknya macam kegiatan yang dapat ditampung 

b. analisa	 kenyaman pandang dan gerak 

c.	 kapasitas pengunjung dan jumlah materi koleksi 

d.	 tata letak an sirkulasi / layout ruang 

e. standart	 yang digunakan 

D.Pendekatan tata Hubungan Ruang 

Tata hubungan ruang diciptakan agar kelangsungan 

aktifitas dalam museum seni rupa dapat berjalan dengan 

,~	 lancar dan memberikan suasana yang baik. 

Hal -hal yang menjadi tuntutan adalah : 

a.	 menghindari adanya crossing dalam tatanan kegia 

tannya 

b.	 kemudahan dalam pencapaian antar kelompok kegia 

tan 

c.	 mempunyai prioritas hubungan yang diterapkan 
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pada jarak pencapaian, dimana hubungan yang 

erat diwujudkan dalam jarak yang pendek dan 

sebaliknya. 

Proses dan hubungan kegiatan 

Secara garis besar proses dan hubungan kegiatan pada 

museum seni rupa ini dapat dibagi dalam 4 jenis 

kegiatan 

a. proses kegiatan pengunjung 

b. proses kegiatan pengelola 

c. proses kegiatan preparasi dan konservasi 

d. proses kegiatan benda ko leksi 

Proses kegiatan pengunjung ~ 

Gambar 7.27. 

Proses Kegiatan Pengunjung 
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Proses kegiatan pengelola ~ 

Gambar 7.28. 

Proses Kegiatan Pengelola 

Proses kegiatan preparasi dan konseryasi ~ 

• 

rium 

.. 

Gambar 7.29. 

Proses kegiatan Preparasi dan Konservasi 
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Proseskegiatan benda koleksi _ 

P 
k 

an 

Gambar 7.30. 

Proses Kegiatan Benda Koleksi 

E.Sirkulasi 

Hubungan antar ruang diwujudkan lewat sirkulasi, dimana 

sirkulasi harus dapat menunjang kelancaran proses kegia
 

tan.
 

Macam ::ilrkulasi
 

sirkulaRi pengunjung
 

- sirkulasi pengelola
 

- sirkulasi benda koleksi
 

sirkulasi servise 

F . Bentuk Ruang' 
. 

Dasar pertimbangan 

a.	 mempunyai nilai effektifitas dalam penggunaan 

ruang 

b.	 memberi ungkapan yang netral dan sederhana dimana 

kegiatan yang utama pada ruang pamer 

.-.. .-,..-.. 
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c. fleksibelitas dalam penggunaan peralatan 

d. kemudahan pelaksanaan 

Bentuk ruang dan sifatnya 

a.bujur sangkar 

- tidak ada orientasi yang jelas 

- kemungkinan ada orientasi ke pusat 

nilai tiap sisi sama 

b.persegi panjang 

mempunyai arah atas sisi ruang 

- nilai tiap sisi tidak sama 

c.lingkaran
 

- kesan arah tidak jelas
 

- nilai tiap titik sama
 

- orlentasi memusat
 

- effek akustik negatif
 

7.2.3.	 Pendekatan Konsep Pemanfaatan Unsur Alam Sebagai Pemben 

tuk RURsana 

A.Keterbukaan Terhadap Alam 

a.Terbuka langsung 

Cara ini memberikan nilai-nilai peruangan sebagai 

berikut : 

a.memperlihatkan pandangan langsung dengan alam 

b.me~beri peluang unsur alam tak terkontrol masuk 

dengan langsung 

c.memberi nilai alamiah yang lebih 
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d.memberi penciptaan ruang dengan unsur alami 

( alam sebagai bagian dari ruang ) 

b.Terbuka transparant 

Yang dimaksud dengan terbuka transparant ini adalah 

secara visual pandangan keluar tidak terhalang, 

tetapi ruang masih dibatasi dengan elemn tertentu 

yang tembus pandang 

Cara ini memberikan nilai-nilai peruangan sebagi 

berikut : 

a.memberi keterbatasan secara non visual 

b.lebih mudah mengendalikan unsur alam tak terkon 

trol 

c.kurang memberikan nilai alamiah 

d.unsur alam·hanya berperan secara visual 

B. Pemanfaatan Unsur A18.lll di Da18.lll Bangunan 

a.Unsur alan flora 

Yang dimaksud unsur alam flora d isini adalah 

pepohonan yang mempunyai peran: 

Vertikal penestration 

- Horizontal penestration 

- Gabungan keduannya' 
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VERTIKAL PENESTRATION 

.karakter formal 

.skala besar 

memberi batas vertikal 
secara tegas 
ruang terbuka vertikal 

tidak transparant 

above 8 feet 

perbedaan ge- dimungkinkan sinar 'masuk parra daerah ini
 
lap terang tajam
 

HORIZONTAL PENESTRATION 

pohon peneduh 

memberi batas horizontal 
dapat dipakai sebagai area"relax 
transparant 

ground cover 

-

.karakter informal 

.skala kecil 

tingkat perbedaan gelap terang tidak terlalu 
tajam 

GABU"NGAN 

.karakter 

transparant terbata$ 
setinggi eye level 

orientasi 

informal 
.2 ruang yang 
masih berhu

bungan 

area 
relaxasasi 

Gambar 7.30.: 

area relaxsasi 

Unsur Alam Flora 

• 
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b.Unsur alan topografi 

Yang dimaksud dengan unsur alam topografi adalah 

kontur tanah. 

Kontur tanah merupakan perencanaan utama dalam 

desain,Dengan menggunakn kontur tanah akan lebih 

mudah mendapatkan karakter ruang seperti yang 

diinginkan ( dengan asumsi bahwa kontur tanah buatan 

diterapkan pada site di daerah urban). 

Hal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut 

pandangan	 .batas titik tegas 
.masih terjalin hubunganterbuka 
antar ruang 

perbedaan ketinggian yang rendah ~	 memberikan kesan perbedaan fungsi
 
ruang
 

.batas tegas 

.ruang terpisah]q11_ B mempuny:.ai kesan sebagai 
pembatas 

.batas tidak tegas 

.memberi kesan menyatu an tar ruang~i~ masih ada kaitan 
antar ruang 

.ruang terjadi kesinambungan 

I 
I, 

kesan alami	 kesinambungan ruang ~ 

II 

Gambar 7.31.:	 JI 
i'
I,Kontur Tanah I, 

I 
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c.Unsur alan air 

Seperti yang telah dibahas pada analisa didepan, air 

mempunyai bermacam-macam peran yang dapat memberikan 

berbagai kesan. 

Untuk memanfaatkan unsur alam, air perlu 

dipertimbangkan faktor : 

- pengadaan air dan efisiensi biaya 

Unsur alam air selain digunakan sebagai unsur 

pembentuk suasana jugadapat digunakan sebagai tandon 

air untuk bahaya kebakaran. 

7.2.4. Pendekatan Konsep Dasar Penampilan Bangunan 

Dalam kesenian, manusia mengeskpresikan ide dan 

pikirannya melali simbol ke dalam uud karya seni sesuai 

dengan pendapat Leo Tolstoy yang mengatakan bahwa seni 

adalah membangun perasaan yang dialami dengan perantara 

warna , bentuk, dan lain - lain yang berupa simbol, untuk 

mengungkapkan apa yang dirasakan sehingga oranag lain 

tergugah perasaaoya sesacra sama. 

Sehingga simbol tersebut diciptakan sebagai media 

komunikasi dalam menyatakan maksud atau gagasan seniman 

Seni inilah yang dipakai sebagai pola pendekatan 

penampilan dan bentuk bangunan Museum Seni Rupa Modern di 

Yogyakarta. 

Tujuan : 

Pada dasarnya sesuai dengan gejala yang ada arsitektur 

merupakan suatu komunikasi,seperti halnya mengungkapkan 
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apa fungsi yang diwadahi.Tujuannya antara lain 

- membedakan dengan yang lain 

- agar selalu diinggat 

- mempunyai kesan terhadap suatu gagasan yang 

disampaikan 

7.2.4.1.	 Kacan Simbolisasi Pacta Bangunan 

Media untuk mengungkapkan tanda-tanda pada 

bangunan adalah bentuk, sebab bentuklah yang pertama 

kali tampak oleh mata, yang kemudian dicerna oleh 

perasaan dan otak untk dimengerti 

a.Indeks atau Indexial Sign 

Merupakan simbolisasi yang menuntun 

pengertian seseorang karena adanya hubungan 

langsung antara pemberi tanda atau yang 

ditandakan 

Pemberian tanda pada bangunan terutama 

adalah bentuk ( ruang, permukaan, volume) dan 

proporsi (skala, warna, irama, keseimbangan, 

tesktur ). 

Indeks merupakan tingkat paling sederhana 

dari simbolisasi bangunan ( tanda yang harafiah 

menunjuk angunan sebagai bentuk bangunan menurut 

tuntutan kegiatannya, tanpa menunjukkan adanya 

maksud untk komunikasi. 

Orang mengenal bentuk sebagai tanda indeks 

melalui proses kebiasaan penggunaan yang 
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berulang-ulang \ pada fungsi yang tetap. Sehingga 

pembentukkannya diperlukan waktu lama dan 

pengamatan yang terus menerus. 
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Gambar 7.32 :
 

Indexial Sign
 

Sumber Architecture Sign and Simbols
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b.lconis Sign 

adalah simbolisasi yang memberikan 

pengertian berdasar sifat-sifat khusus yang 

terkandung, juga sering dikatakan sebagai simbol 

metaphor atau kiasan 

Misal 

- kios hot dog dengan bentuk seperti makanan 

yang d ij aj akan 

- air port berbentuk burung hendak terbang. 

Kemiripan tersebut dapat dirasakan seseorang 

karen a menimbulkan bayangan abstrak. 

~ 
~~,• .,.
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Gambar 7. 33. :
 

Iconoc Sign
 

Sumber Architecture Sign and Simbols
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c.Symbolic Sign 

Merupakan simbol suatu obyek yang menunjuk 

suatu obyek yang pengertian berdasarkan suatu 

aturan tertentu yang biasanya berpa hubungan 

gagasan umum yang menyebabkan suat simbol dapat 

diinterprestasikan dan mempunyai hubungan dengan 

obyek yang bersangkutan. 

7.4.2.2. Esensi Seni Rupa Modern dan Fungsi Bangunan Sebagai 

Tolok Ukur Pengungkapan Sinbol 

A.Essensi Seni Rupa Modern 

Ada 3 unsur pokok yaitu 

- Adanya sesuatu yang tumbuh dan bergerak, dan 

sesuatu yang tidak presisi sempurna 

- Dinamis, tak terduga / kontradiktif, bebas 

dan kreatif 

- Sesuatu yang tak beraturan 

B.Fungsi Bangunan 

Fungsi dasar museum ada 2 yaitu 

- museum sebagai lembaga 

- museum sebagai obyek arsitektur 

Dari hake kat fungsi dari pada museum dapat disarikan 

sebagai berikut : 

- cenderung bertahan sebagi monumen 

- berperan membentuk karakter tempat 

, 7.4.2.3. Ungkapan Fisik dan Penampilan bangunan 

Penampilan fisik menuntun pengamat pada adanya 

:2:31_ 

~ j 



I
I 

-, 
I 

pesan yang diungkapkan. 

Pengungkapan dapat memakai sistim iconic ~ indential 

yang dipandang memungkinkan untuk diterapkan. 

A.Ungkapan Kateri Pameran Pada Bangunan 

Sifat dan karakter seni rupa modern yang a.kan 

disimbol kan dengan : 

a.Tumbuh dan bergerak 

Perwujudannya memberikan kesan adanya 

perkembanganke samping atau ke atas dan kesan yang 

menunjukkan adanya gerak dengan bentuk yang tidak 

rata 
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Gambar 7.34 :
 

Kesan Tumbuh dan Bergerak
 

Sumber Architecture Form, Space and Order
 

b.Din8.llis 

• I Menunjukkan kesan tidak monoton, terungkap
I 

melalui pola-pola dengan aturan bebas dan pemanfaa

tan sudut runcing, komposisi seakan menunjukkan 

banguan belum selesai. 

Hal ini seperti pada gambar berikut 
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Gambar 7 .. 35 :
 

Bentuk dengan Kesan Dinamis
 

Sumber : Architecture Form, Space and Order
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c.Tidak Terduga dan Tidak Presisi 

Terwujud dalam pemkaian pengukangan bentuk 

dengan selipan bentuk yang sama sekali lain, dan 

pemakaian bentuk-bentuk yang tidak selesai . 
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Gambar 7.36 :
 

Bentuk Tidak Terduga, tidak Sempurna
 

Sumber : Achitecture Form, Space and Order
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d.Bebas dan Tidak Beraturan 

Pengungkapoan sifat ini dengan modul dan pola 

yang dipakai, tidak mempunyai aturan atau batasan 

yang mengikat, misalnya pola grid untuk struktur 

dan modul ruang. 
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Gambar 7.37 : 

Bentuk Dengan Kesan Bebas 

Sumber Architecture Form, Space and Order 
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B.Penampilan Fungsi Bangunan 

Esensi dari fungsi bangunan diungkapkan dengan trans

formasi melaui unsur 

- bentuk massa 

- komposisi massa 

- pintu masuk bangunan 

- bahan bangunan 

Aspek yang bisa dikembangkan 

a.Menarik perhatian 

Daya tarik terbesar didapat dari nilai 

estetiknya, sehingga faktor yang diperhatikan 

adalah : skala, komposisi, proporsi, kesetimbangan 

dan irama. 

Daya tarik juga didapatkan karena sesuatu yang 

berbeda dari lingkungan sekitarnya, faktor yang 

perlu diperhatikan adalah komposisi dan bentuk. 
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Gambar 7.38 :
 

Bentuk Dengan Kesan Menarik
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b.Penampilan Terbuka 

Kesan terbuka diicapai dengan memperlihatkan 

bag ian dalam bangunan dengan cara memakai bidang 

transparant.Elemen yang dipergunakan adalah en

trance dan facade. 

_. 
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Gambar 7.39 

Bentuk Penampilan Terbuka 
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c.Penampilan Kengundang dan Kenerima 

Kesan mengundang dan menerima dilihat dari
 

arah kedatangan pengunjung, diwujudkan pada
 

orientasi dan entrance.
 

Mengundang juga menyiratkan harapan akan
 

kedatangan, sehingga bangunan berkesan
 

menerima.Diungkapkan pada plaza yang mnerima atau
 

menyongsong.
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Gambar 7.40 :
 

Hengundang dan Menerima
 

Sumber Architecture Form, Space and Order
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7.2.5. Pendekatan Konsep Utilitas 

a.Jaringan air 

Jaringan air bersih 

Sumber air bersih dari PDAM 

- Sumur Buatan 

sistim distribusi yang dipakai adalah dengan 

menggunakan s ist im downfeed (yai tu air yang te lah 

ditampung di housetank bawah dipompa keatas dan 

ditampung dalam tangki air, kemudian secara gravitasi 

didistribusikan kebawah kepada ruang-rang yang 

membutuhkan ) 

Jaringan air kotor 

Sumber air kotor dibedakan berasal dari 

- lavatori 

- kantin 

- mesin pendingin 

- air hujan 

b.Jaringan Listrik 

Sumber-sumber listrik yang dipakai berasal dari
 

- PLN
 

- Generator / diesel
 

Sumber listrik dari PLN dipakai untuk melayani ruang

ruang pamer, perkantoran, ruang operasional, ruang 

pelengkap, sedangkan sumber listrik dari generator 

dipakai sebagai sumber listrik cadangan. 
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c.Pemadam kebakaran 

Tanda Bahaya :
 

Beberapa alat pendeteksi bahaya kebakaaaran yang
 

terj ad i :
 

- smoke detektor 

untuk mendeteksi secara cepat adanya as~p 

- temperatur detektor 

untuk mendeteksi secara cepat dengan timbulnya api. 

kebakaran 

Pemadan Kebakaran 

Jenis-jenis alat pemadam kebakaran yang digunakan 

disesuaikan dengan ruang kegiatan dan peralatan / 

perabotan yang ada di dalamnya, antara lain : 

- foam type 

sistim kerjanya mengeluarkan buih untuk menyelubungi 

daerah yang dilanda api dan menghilangkan 02' 

Biasa untuk barang yang mudah terbakar. 

~	 jenis CO 2 

digunakan dalam bentuk gas yang dapat memadam kan 

api secara langsung .Alat ini sesuai untuk scgnla. 

jenis bentuk kebakaran 

dry chemical 

Terdiri dari 

a.basa bicarbonat 

bentuk ini berupa bubuk kering yang 
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disemprotkan,untuk kebakaran yang disebabkan oleh 

instalasi listrik dan minyak. 

b.unsur kimia kering 

berupa campuran kimia gas yang dapat disemprotkan 

menyelubungi kobaran api dan menutupi permukaan 

yang terbakar. 

- fire hidrant 

Penempatannya harus terletak pada tempat yang 

strategis dan mudah dijangkau. 

d.Penangkal petir 

Menggunakan sistim sangkar faraday yang berupa 

tiang-tiang penangkal / spit 30 em yang dipasang pada 

atap bangunan.Kemudian dihubungkan ke dalam tanah 

dengan lempengan baja pada kedalaman sampai meneapai 

air tanah. 
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