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KONSEP 

BAB IX 

PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

9.1. Konsep UmUD 

9.1.1. Konsep Lokasi - Site 

Berdasarkan analisa pendekatan 

adalah : BWK V 

pacta bab VIII, site terpilih 
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Gambar 8. 1. :
 

Alternatif Lokasi
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l.2. Konsep Pengolahan Tapak 

A.Pencapaian dan Sirkulasi 

Berdasarkan faktor keamanan , kelancaran, arus pengun

jung, bersifat menerima. Sirkulasi di dalam tapak 

dipertimbangkan terhadap keamanan bagi pejalan kaki, 

kelancaran dan keamanan, maka ditentukan sebagai beri

kut : 

a.Sirkulasi dibedakan antara pejalan kaki,kendaraan 

pengunjung, kendaraan pengelola dan kendaraan servis 

b.Sirkulasi untuk pengangkutan benda koleksi dan benda 

pamer diperhatikan terhadap faktor keamanan. 

c.Parkir kendaraan direnc~nakan di dalam dan diluar 

bangunan 

d.Pola sirkulasi pejalan kaki diperhatikan dengan tidak 

terganggu alur kendaraan. 

B.Orientasi bangunan 

Orientasi bangunan di bagi 2 tingkatan : 

Kearah jalan utama dan orientasi ke arah utara - selatan 

dan barat / timur ( tampak depan ) 

C.Zonning 

Tingkat ke privacy- an , pencapaian dalam kaitannya 

dengan kepentingan kegiatan, pengelompokan ruang, 

keamanan terhadap barang-barang berharga, maka zone 

dibagi sebagai berikut : 

// I 
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Zona Publik :
 

Pola aktifitas bersama-sama dan menimbulkan
 

keramaian, meliputi plaza, hall , lobby dan pendes

trian. 

Zona SeDi Publik : 

Pola aktifitas bersama tapi menampakkan 

kekhususan, seperti ruang pamer, audiotorium, 

perpustakaan. 

Zona Privat : 

Pola aktifitas pengelola, meliputi ruang-:ruang 

pengelolaan. 

9.2.3~ Konsep Perencanaan 

9.2.3.1. Konsep Ruang Penataan "Kebutuhan dan Besaran Ruang Pamer 

Penataan berasal dari kata tata mempunyai 

arti : tertib, menyusun dengan baik, beraturan kemudian 

dalam bahasa Inggris ' ordering , memuat suasana campur 

tangan manusia terhadap ruang melalui peraturan, penggu

suran dan penempatan. 

Kemudian konsep dari Pamuji Suptandar juga mendukung, 

yaitu	 : 
Setiap desain benda harus serasi dengan yang lain 
perlengkapan yang ada dalam ruang, garis, warna, 
tesktur , dari benda - benda dapat mewakili perasaan 
atau tema dari ruang dan apabila benda-benda 
tersebut digabung menjadi satu harus mencapai 
keharmonisan .Untuk 2 ruang pamer yaitu 
- Kebutuhan Ruang Pamer tetap 
- Kebutuhan Ruang Pamer Temporer 
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.2.3.2. Sirkulasi Ruang Pamer 

Menentukan sirkulasi ruang berarti meciptakan 

arus lalu lintas dalam ruang. 

Ruang pamer merupakan ruang yang bersifat publik, 

faktor sirkulasi sangat menentukan keberhasilan dalam 

pengaturan dari suatu ruang. 

Memiliki pola sirkulasi menyebar dan melingkar, 

dengan dasar pertimbangan : 

a.Kemungkinan penggantian koleksi dapat dilakukan 

b.Dapat memberikan kemungkinan sirkulasi pengamatan 

yang menerus 

c.Sirkulasi dapat digunakan oleh perseorangan ataupun 

kelompok 

d.Dapat memberikan kemungkinan pemilihan ruang pamer 

tanpa harus melalui seluruh ruangan 

e.Membantu Kemudahan terhadap pengawasan pengunjung 

Pemecahan : 

a.Arah sirkulasi seperti biasanya pada ruang pamer yaitu 

ke arah kiri terlebih dahulu, dengan variasi tata letak 

panil 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 ke ruang 

pamer perioda berapa. 
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c.Perubahan elemen ruang pamer untuk 

mengurangi kebasanan pengunjung,yaitu 

- Permainan tinggi rendah lantai 

- Adanya balkan atau mezanine 

- Adanya ruang interval 

- Adanya penataan warna, tesktur, skala, untuk memben 

tuk suasana 
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Gambar 8.2
 

Alternatif Sirkulasi Ruang Pamer
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Ruang Interval : 

Merupakan ruang jeda / istirahat untuk mengaso dan 

berfungsi menghubungkan antara ruang satu dengan ruang 

yang lain. 

Pada Museum Seni Rupa Modern ini berfungsi sebagai 

ruang istirahat skaligus penghubung antar ruang pamer 

periode. 

Fungsi ruang interval pamer :
 

Selain berfungsi sebagai penghubung ruang pamer ruang
 

persiapan juga sebagai pembeda ciri tertentu akibat
 

perubahan perioda.
 

Macam dan Karakteristik Ruang Peralihan
 

Apabila ditinjau dari tata letaknya dengan bangunan, maka
 

ada 2 kelompok , yaitu
 

A.Ruang peralihan di luar banguan 

berfungsi sebagai penghubung ruang luar dengan 

ruan~ didalam bangunan. 

Ruang seperti ini antara lain 
a.Plaza
 
b.Pedestrian
 
c.Kariopi
 

B.Ruang peralihan di dalam bangunan 

Ruang peralihan ini bersifa menghubungkan 2 ruang 

atau lebih yang mempunyai sifat dan karakter 

berbeda 
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Macam ruang peralihanini antara lain 
a.Hall 
b.Selasar 
c.Tangga 
d.Ram 

9.2.3.4. Enviroment Ruang Pamer 

A.Pencahayaan 

Dengan studi kasus pada analisa museum, maka aspek 

sistim pencahayaan yang diambil adalah : 

a.Menhindarkan cahaya alami secara langsung atau 

penyinaran difus / baur dengan untuk mereduksi 

sinar ultra violet~ 

b.Memasukkan cahaya alami dengan tidak membuat silau 

/ sistim tidak langsung. 

c.Penyesuaian sistim pencahayaan dengan bentuk 

bangunan dan penampilan bangunan. 

Alternatif pemecahan : 

a.Pencahayaan alami 

- Untuk ruang yang tidak khusus misal r. perpus

takaan, r, pertemuan, dansebagainya tidak perlu 

analisa penanganan yang khusus. 

Untuk ruang pameran , r. konservasi , r. simpan 

koleksi dan ruang - ruang yang perlu perlindungan 

dari cahaya alami ini perlu penanganan khusus 
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misalnya :
 

- green penanaman pohon
 

- sistim sun screen sistim jendela
 

tidak lansung, overstek
 

- material kaca - kaca violet sebagi
 

filter
 

- arah orientasi bangunan
 

- Untuk ruang work shop diperlukan pembukaan cahaya
 

alami 1/3 - 1/5 luas lantai.
 

b.Cahaya Buatan 

Pencahayaan dipakai dengan pertimbangan : 

- Pada ruang pamer mutlak digunakan dengan merat a / 

netral dengan intensitas 150 lux, dan untuk benda
 

koleksi tidak lebih dari 50 lux.
 

Dipergunakan lampu TL dan lampu pijar dari
 

berbagai type yang cocok. 

B.Penghawaan 

r'enghawaan menggunakan sistim A.C dan 

kelembaban menggunakan DEHUMIDIFIER untuk ruang khusus 

sedang untuk ruang biasa, bisa dengan penghawaan 

ventilasi alami yang sederhana dan bersifat cross 

ventilasi. 

Dasar Pertimbangan 

- Kondisi ideal untuk benda koleksi, kelembaban anta 
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ra 45%' - 60% dan temperatur antara 20 0 C 

- Kemudahan pengendalian 

- Letak geografis kota Yogyakarta 

Temperatur rata-rata 25 0 -37 0 C, kelembaban 50%-100% 

Alternatif pemecahan : 

- Dengan pemperhatikan persyaratan bagi perawatan benda 

koleksi, yaitu suhu dan kelembaban yang cocok dan 

konstan 

- Tidak dimungkinkan adanya pelubangan jendela hidup. 

Dipakai pengatur suhu ruangan yaitu : 

- menggunakan Air Conditioner dan Dehumifier sebagai 

mengurangi kelembaban. 

C.Sistin Keananan Ruang Paner 

Pada prinsipnya digunakan sistim 

a.Dengan memberikan jarak antara pengunjung dan obyek, 

sehingga pengunjung tidak bisa menyentuh obyek. 

b.Dengan memberikan tanda-tanda melalui 

desain,misalnya : elemen warn a yang berbeda, mcnaikan 

dan menurunkan lantai, diberi pembatas, 

tanaman perdu dan sebagainya 

c.Dengan peralatan eletronik 

Peralatan ini dipilih yang sesuai dan ekonomis 

suatu museum. 

Faktor security dapat diterapkan dengan cara 

diberi 

untuk 
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- Minimalisasi jumlah pintu masuk yang tidak 

tertangkap lansung 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 

risk area ). Bentuk ruang - ruang khusus yang 

mebutuhkan keamanan yang lebih ketat. 

Dengan demikian ada pertimbangan alternatif sistim yang 

dapat diterapkan antara lain :
 

- CCTV ( closed circuit television)
 

- CCTV yang dipadukan dengan alarm / lampu
 

- Door and Exit Control
 

- Manusia
 

D.Akustik 

Untuk ruang audiotorium pertemuan, dan r.pamer 

sejauh diperlukan 

Melljliul1kan ruang-ruang yang membutuhkan ketenangan 

mlsal i:Ulil1g pemeran. dan kantor yang butuh ketenangan 

untuk knsentrasi 

Kebisingan bunyi dapat dikendalikan dengan semaksi 

mal mungkin melalui elemen-elemen ruang : dinding, 
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lantai, langit-langit dengan faktor pemakain bahan 

yang menunjang. 

9.2.3.5.	 Suasana Ruang 

Suasana ruang pamer tetap berdasarkan pada karakter 

materi pameran dalam perkembangannya. 

a.Pameran tetap seni rupa dibagi 6 tahap sesuai dengan 

pengelompokan pada analisa Bab V. 

b.Pengelompokan runag pamer tetap yaitu 

Kelompok Awal Pameran Proses 

Kelompok pertama : rdang Raden Saleh Bustaman se 

bagai perintis 

Kelompok kedua ruang perioda I ( 1900-1940 ) 

Kelompok ketiga : ruang perioda II ( 1940-1960 ) 

Kelompok keempat masa transisi ( 1955-1960 ) 

Ke]nmpok kelima : ruang perioda III ( 1960- .... ) 

Karakter periodenya adalah 

a.Karakter periode I lembut, sejuk 

Karakter periode II eskpresif, gelisah, aktif, 

tegang bersemangat. 

Karakter periode III bebas, tumbuh berkembang. 
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b.Pengungkapan Suasana melalui garis 

Periode I : 

Garis yang sesuai dengan karakter ini adalah garis 

yang menggunakan unsur lengkungan, antara lain 

~ 

~ .... 
~ 

'-2 ~ .. 5 

~
 

~
 

E 
~ 

Gambar 8.3 :
 

Karakter Garis
 

Perioda II 

garis yang sesuai dengan karakter perioda II adalah 

garis-garis yang mempunyai karakter ekspresif, 

gelisah, aktif, bersemangat, yaitu 

/' M 
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Gambar 8.4.
 

Karakter Garis
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Perioda III 

Garis yang sesuai adalah garis - garis yang berka

rakter bebas. tumbuh. berkembang. yaitu 

~ ~v I' 
~ 
~ 

( 
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Gambar 8.5.
 

Karakter Garis
 

c.Pen~un~kapan suasana mel8.1l1i hichmg 

Diambil bentuk-bentuk murni sebagai manifestasi 

pengalaman seni rupa modern. 

Perioda I : 
Bentuk ini diambil 

sebagai bentuk yang mewakili 
karater dari perioda tersebut, 
dimana perioda ini merupakan 
awal pergerakan seni rupa modern 
yang masih mencari bentuk-bentuk 
serta arah perkembangannya. 

Bentuk lingkaran berka
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rakter sebagai bentul awal .. 
karakter yang berkembang bebas 
menentukan arah~ lembut. 

Perioda II 
Bentuk ini bereskpresi 

kuat, maka dipakai sebagai 
pengejawantahan poerioda 
II.Bentuk segi tiga ini mempunya 
sifat semangat kebebasan, 
serta tumbuh berkembang. 

PeriodaIII 
Segi empat merupakan 

bentuk akhir yang sempurna 
dimana bentuk ini mewakili 
perkembangan seni rupa modern 
yang sudah mantap pada masa itu 

d.Pengungkapan Suasana Kelalui Warna 

Pada ruang pamer digunakan warna-warna 

netral agar tidak mempengaruhi penonjolan obyek, maka 

dipilih warn a putih, krem seperti warna dasar kanvas. 

Sedangkan untuk pembentuk suasana, sesuai yang 

dituntut maka warna yang berkarakter sesuai dengan 

warna karakter ruang diterapkan pada ruang interval 

yang mengarah ke ruang ter~ebut dan diterapkan pada 

elemen ruang kecuali dinding. 

e.Pengungkapan Kelalui Tesktur 

Tekstur diterapkan berdasarkan suasana yang 

dicapai.Pada ruang pamer digunakan tesktur lembut 

agar tidak mempengaruhi penampilan obyek. 

8.2.3.6. Unsur Fisik Ruang Pamer 
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Menurut Michael Brawne dalam buku The New Museum, sebagai 

berikut 

Ada 4 elemen display museum tempat obyek dilihat di 

dalam penglihatan dari pemirsa yang berdiri baik itu 

orang dewasa, anak-anak.Hal ini dapat juga membantu 

melindungi pameran, untuk menempatkan lampu dan 

membagi ruang. 

Elemen itu adalah dinding, panel, lemari pajang dan 

penompang, sedang unsur pokok dari tersebut adalah : 

A.Lantai 

Lantai di ruang museum harus memenuhi syarat 

utama yaitu kuat, mudah dibersihkan, lantai dapat 

memberi petunjuk arus lalu lintas agar pengunjung tidak 

bingung dan dapat melihat stand partisan ataupun barang 

yang dipamerkan. 

Hal di atas harus didukung hal seperti diung

kapkan ·Bruno MUlaj 011 dalam buku Museum 

Architecture ( UNESCO ) : 
Warna dan tesktur dari lantai harus dapat menunjang 
atau menonjolkan benda pajang. pada umumnya warn a 
lantai lebih gelap daripada dinding, dengan daya 
pantulan dibawah 30%.Hal ini disebabkan misalnya dengan 
lantai marmer putih yang membiaskan oahaya terhadap 
gambar-gambar, khususnya pada warna-warna yang gelap, 
yang mana hal ini akan memperlemah lkemampuan 
pengamatan.Hal yang sama berpengaruh terhadap depan 
suatu lemari display; 

B.Dinding 

Dinding pada ruangan dapat memperkuat konstruksi 
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dan menghindarkan panas, kelembaban udara dan suara 

bising. 

Seperti juga diungkapkan oleh Bruno M
Penggarapan terhadap dinding dapat 

uIajoli : 
dilakukan lebih 

banyak untuk membuat ruangan-ruangan yang menyenangkan 
memberi variasi dan pelayanan serta untuk mengundang 
perhatian terhadap barang yang dipamerkan. 

Hal ini memungkinkan untuk merubah permukaan 

dinding dengan warna atau pelapisan~ dimana bidang 

vertikal dinding dapat seoara visual sebagaipembatas 

ruang. 

C.Langit-langit 

Langit Iangi t ruang mempunyai" 

karakteristik tersendiri dalam menentukantercip 

tanya kesan ruang 

Dalam meciptakan suasana ruang dipengaruhi 

oish tinggi langit-Iangit. bentuk ruang, macam bahan 

Iangit-Iangit yang digunakan mempunyai efek visual 

yang jeIas.Langit -Iangit juga dapat untuk menyerap 

panas yang dihasilkan penutup atap ( sinar matahari ) 

Pemilihan bahan akan menimbulkan kesan mewah 

alami sederhana, namun pada ruang pamer ini keamanan 

tetap menjadi pertimbangan yang utama. 

8.2.4. Konsep Dasar Tata Ruang 

A.Pengelompokan	 Ruang 

Berdasarkan kegiatan yang ada maka kebutuhan ruang dapat 

dikelompokan atas : 
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a.Kelompok umum
 
b.Kelompok Semi publik
 
c. Ruang Khusus
 
d.Ruang Servise
 

B.Konsep Dasar Hubungan Ruang 

Konsep dasar ini berdasarkan pada' efisiensi dan 

efektifitas hubungan ruang yang dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

a.Segi hubungan antar kelompok aktifitas dalam peruangan
 

yang berdasarkan pada :
 

- macam dari urutan proses aktifitas
 

- pola sirkulasi yang mencerminkan fungsi museum
 

b.Jarak pencapaian antar kelompok ruang
 

Jarak akan. semakin dekat sebanding dengan sifat
 

keeratan hubungan ruang tersebut.
 

Berdasarkan pertimabangan ini maka didapatkan skema 

hubungan ruang .
 
Pada bidang alas ruang
 
- menunjukkan pembagian ruang
 
- memberikan arah yang jelas kemuka
 
- keleluasaan pandangan, sebagai alternatif pandangan
 

selain obyek pamer 

! 
Ii., 
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Pada ketinggian ruang 
- memperlihatkan suasana pameran secara keseluruhan 
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- memberikan suasana santai dan luas 
- memungkinkan pengamatan yang berbeda pada obyek. 

~ 
IN 

Gambar 8.5 

Keterangqn 

~ = Ruang istiranat 

Skema hubungan ruang 

C.Konsep Dasar Besaran Ruang 

Konsep dasar besaran 

un i t ruangan I perine ian ruang IUdS ( !~1 

Uni t pelayanan	 - lo/:.et karcis 10 
UiliUDi	 - bursa/souvenir 60 

- cafetaria u~um 80 
- toilet 100 
- ikatan peminat museul 80 
- ruang paleran tetap 2153 
- ruang paQeran temporer 1077 . 
-~udiotoriuj 303 
- peralatan adiotoriul 60 
- perpustakaan 230 
- audio visual 12~1 

- penyilpanan audio visual 40 
- P3K 50 
- penitipan barang 30 
- inforiliasi penerangan 12 
- lIusholla 40 
- kebersihan 20 
- kealllanan 4 
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Unit Pelayanan - direlitur 25 
Adlilinistrati f - wakil direktur 19 

- bendahara 11 
- r. tata usaha 73 
- r. Kep Kurator 17 
- r. Kep Edukator 17 
- r. Kep Konservator 17 

r. Rapat 58 
- studio Perencanaan 44 
- laboratoriul/restorasi bO 
- penerbitan/percetakan 

foto studio 40 
- servis UIfIUiil 

- gudang 40 
- penyilllpanan semen tara 

iateri 40 
- gudang penyilllpanan iilateri 

koleksi tetap 2n:, 
- cafetaria pengelola 62 
- parkir pengelola 777 ..'...'...' 

Unit RUiah Tangga - ruanq ga.bar 40 
- qarasi 120 
- rUlLLah jaga ( 2 kel I 70 
- generator 10 

Unit RUilah Dinas 
Kepala - RUilah Tipe C 70 

Unit Pos keamanan - Pos Keallianan 40 

Sirkulasi - minimal 2500 
teras i gang - maksimal 3410 

Tallian - menyesuaikan desain 

Partir umulII - sekarang 1940 
- untuk total 

pengelllbangan 3500 

Ruang Interval - iilenyesuaikan desain dengan pa
tokan tiap ruang 40 orang 

8.2.5. 

a.Jaringan 

Jaringan 

Konsep Utilitas 

air 

air bersih 
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Sumber air bersih dari PDAM 

- Sumur Buatan 

sistim distribusi yang dipakai adalah dengan menggunakan 

sistim downfeed 

Jaringan air kotor : 

Sumber air kotor dibedakan berasal dari 

- lavatori 

- kantin 

- mesin pendingin 

- air huj an 

b.Jaringan Listrik 

Sumber-sumber listrik yang dipakai berasal dari 

- PLN
 

- Generator / diesel
 

c.Pemadam kebakaran 

Tanda Dahaya 

Bebarapa alat pendeteksi bahaya kebakaaaran yang 

terj adi 

- smoke detektor 

- temperatur detektor 

Pemadam Kebakaran : 

Jenis-jenis alat pemadam kebkaaran yang digunkan dise

suaikan dengan ruang kegiatan dan peralatan / perabotan 

yang ada di dalamnya, antara lain 
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- foam typr 

- jenis CO 2 

- dry chemical 

a.basa bicarbonat 

b.unsur kimia kering 

- fire hidrant 

Penempatannya harus terletak pada tempat yang strategis 

dan mudah dijangkau. 

d.Penangkal petir 

Henggunakan sistim sangkar faraday yangb berupa 

tiang-tiang penangkal / spit 30 cm yang dipasang pada 

atap bangunan.Kemudian dihubungkan ke dalam tanah dengan 

lempengan baja padakedalaman sampai mencapai air 

\ . tanah. 

8.2.6·. SistilD Struktur
 

Jenis sistim struktur
 

Kriteria untuk menentukan jenis struktur adalah : 

mempunyai sifat fleksibelitas dalam bentang lebar 

kesan yang ditimbulkan dinamis dan ringan 

menimbulkan suasana yang berbeda dengan adanya 

perbedaan sistim struktur 
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fleksibelitas dalam menimbulkan kesan bangunan 

yang stabil 

macam bahan struktur ada 2 yaitu 

a. Baj a 

Untuk mencapai fleksibelitas dalam bentang lebar 

dan karakternya, jenis struktur baja adalah ynag paling 

sesuai. Jenis struktur yang dihasilkan adalah struktur 

baja komposit. 

Bahan ini selain mampu menyelesaikan bentang lebar 

juga mempunyai sifat ringan. 

b.Beton 

Beton dapat digunakan sebagai sub struktur atau super 

struktur 

Sebagai pondasi diperlukan kedalaman sampai tanah keras 

dan daya dukung tanah yang baik. 
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