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BAGIAN 4 

KONSEP RANCANGAN 

 

Bagian ini merupakan pengembangan hasil penyelesaian persoalan pada 

bagian sebelumnya yang terbagi menjadi tata ruang, fasad, dan lanskap yang 

nantinya akan diterapkan dalam rancangan museum yang mengusung konsep besar 

perwujudan aktivitas edukasi interaktif serta konservasi pada kawasan cagar 

budaya. 

 

4.1 KONSEP LANSKAP 

Berawal dari konsep kawasan Kotabaru yang menggunakan pola cincin 

radial yang dihubungkan dengan garis linear, penulis mengambil bentukan ini 

sebagai pola dasar lanskap kawasan yang kemudian dikembangkan 

sebagaimana gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Sirkulasi Lanskap Untuk Merespon Kawasan 

Sumber: Ilustrasi Penulis 2016 

 Pelatakan jalan primer yang digunakan untuk sirkulasi transportasi pada sisi 

terluar lokasi rancangan selain untuk merespon kondisi kawasan Kotabaru juga 

sebagai pertimbangan atas keselamatan pengguna bangunan yang dalam hal ini 

lebih di prioritaskan kepada pengunjung museum. Selanjutnya, terkait dengan 

visual kawasan rancangan akan dirancang dengan penambahan vegetasi 

peneduh yaitu dengan menggunakan pohon flamboyan sebagai batas antara 

lokasi rancangan dengan jalan utama. Vegetasi ini memiliki jarak 10 meter 

antara satu dan yang lainnya sebagaimana gambar berikut. 
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Gambar 4.2 Peletakan Vegetasi pada Kawasan Rancangan 

Sumber: Ilustrasi Penulis 2016 

 Selain aspek vegetasi, yang menjadi pertimbangan lain terkait dengan 

lanskap kawasan adalah zonasi terkait tata ruang yang membagi lanskap 

menjadi area publik, privat dan servis sebagaimana yang telah dipaparkan 

sebelumnya sehingga, apabila diaplikasikan pada kawasan rancangan, hal ini 

akan direspon sebagaimana gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Lanskap Terkait Zonasi Rancangan 

Sumber: Ilustrasi Penulis 2016 
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Peletakan massa utama dalam lanskap seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya, akan merespon kawasan Kotabaru yaitu terletak di tengah lokasi 

rancangan. Sedangkan, massa penunjang terletak di sisi kiri bangunan 

menyesuaikan dengan kondisi eksisting lanskap yang memiliki orientasi kearah 

Barat, juga merespon letak entrance pegawai museum yang terletak pada bagian 

Barat lokasi Rancangan. Pusat kawasan adalah ruang terbuka yang akan 

difungsikan sebagai area bermain, drop off dan meeting point untuk memasuki 

bangunan museum rancangan yang dapat dilihat pada gambar 4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Skema Potongan Pusat Kawasan 

Sumber: Ilustrasi Penulis 2016 

Selanjutnya pada area publik, akan dirancang sebagai kegiatan aktif seperti 

ruang bermain, amphitheater outdoor dan ruang pamer temporer untuk 

mewujudkan aktifitas edukasi interaktif pada lanskap. Ruang kegiatan pasif 

seperti ruang tunggu akan menjadi bagian yang inheren dengan ruang aktif. Hal 

ini dikarenakan, ruang tunggu biasa digunakan oleh orang tua untuk mengawasi 

kegiatan bermain anak. Berikut ini adalah pembagian ruang luar yang bersifat 

publik. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Pembagian Zonasi Lanskap Ruang Publik 

Sumber: Ilustrasi Penulis 2016 
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 Amphitheater diletakkan pada sisi Barat lokasi rancangan dikarenakan 

penggunaannya yang independen yaitu, apabila pertunjukan kesenian dilakukan 

di teater ini, pengunjung yang datang tidak harus memasuki bangunan museum 

untuk menyaksikan pertunjukan tetapi, dapat langsung memarkir kendaraan dan 

menuju area amphitheater. Dari beberapa jenis amphitheater, yang dipilih untuk 

diaplikasikan dalam rancangan adalah tipe arena (gambar 4.5). Tipe arena 

memiliki kelebihan secara visual yaitu, pengunjung dapat melihat pertunjukan 

dari berbagai sisi dan mudah dilakukan penyesuaian tergantung pada kebutuhan 

pertunjukan (gambar 4.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Amphitheater Tipe Arena 

Sumber: Ilustrasi Penulis 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Alternatif Penggunaan Amphiteater Berdasarkan Pertunjukan 

Sumber: Ilustrasi Penulis 2016 

 Peletakan amphitheater yang dekat dengan jalan utama kawasan yaitu jalan 

Faridan M.Noto rentan terhadap polusi suara yang bersumber dari kendaraan 

bermotor di kawasan tersebut. Walaupun intensitas kendaraan pada jalan ini 

todak terlalu tinggi, untuk mengantisipasi kebisingannya diperlukan adanya 

treatment khusus seperti penggunaan tanaman yang dapat mereduksi kebisingan 
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juga pemberian gundukan tanah untuk mengurangi polusi. Adapun skema yang 

dilakukan untuk mengurangi kebisingan yang berdampak pada amphitheater 

adalah sebagaimana gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Solusi Kebisingan yang Berdampak pada Amphitheater 

Sumber: Ilustrasi Penulis 2016 

 Selanjutnya pada ruang luar pada bagian Utara dapat digunakan sebagai 

ruang bermain maupun ruang pameran temporer exterior. Bentukan dasar ruang 

exterior ini terinspirasi dari bentukan mainan tradisional seperti papan catur, 

dhakon dan arena untuk balap karung sehingga, didapatkan bentukan 

sebagaimana berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Skema Lanskap Kawasan Museum 

Sumber: Ilustrasi Penulis 2016 
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 Selanjutnya, hasil dari skema di atas di aplikasikan pada lanskap kawasan 

rancangan sehingga didapatkan bentukan sebagaimana berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Aplikasi pada Lanskap Rancangan 

Sumber: Ilustrasi Penulis 2016 

 Mengacu pada hasil analisis sebelumnya maka, entrance pengunjung pada 

skema lanskap di atas terletak di sudut kanan bagian Utara kawasan sedangkan, 

entrance pegawai terletak di sudut kiri bagian Barat lokasi rancangan dan exit 

pada bagian tengah di bagian Barat lokasi rancangan. Area labirin pada lokasi 

rancangan bersinggungan langsung dengan jalur sirkulasi kendaraan bermotor 

sehingga, untuk keselamatan pengguna wahana permainan, area yang 

bersinggungan langsung tidak diberikan akses keluar maupun memasuki labirin. 

Akses keluar dan masuk pada area labirin merupakan area yang bersinggungan 

dengan zona 4 menghadap kearah barat daya lokasi rancangan. 
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 Pada zona 4 dan 5 penggunaan area dapat dilakukan menjadi 3 alternatif. 

Alternatif pertama adalah sebagai ruang pamer outdoor. Alternatif kedua adalah 

tempat bermain di hari biasa dan alternatif ketiga adalah tempat bermain saat 

hari-hari khusus seperti untuk acara perlombaan 17 agustus misalnya. Pada saat 

terdapat pameran outdoor, zona 4 dapat ditambahkan panel-panel serta atap 

tambahan sedangkan pada zona 5, labirin dapat digunakan untuk arena pamer 

outdoor seperti tempat peletakan lukisan, topeng, lampion atau kerajinan yang 

digantung pada dinding labirin. Pada hari biasa, pada zona 4 ditambahkan sarana 

bermain outdoor seperti ayunan, rumah-rumahan, arena memanjat dan perosotan 

sebagai wahana bermain outdoor bagi pengunjung museum. Sedangkan pada 

acara khusus seperti 17 Agustus pola-pola perkerasan pada zona 4 dan labirin 

dapat dimanfaatkan sebagai arena lomba. 

 Dikarenakan fungsi ruang luar yang mewadahi kegiatan aktif dapat 

berubah-ubah, kegiatan pasif seperti ruang tunggu permanen dapat diletakkan 

pada pertengahan zona, yaitu antara zona 3 dan zona 4. Sedangkan untuk 

kegiatan pasif di tengah-tengah zona 4 dan 5 akan dirancang secara temporer 

dengan menggunakan tempat duduk portabel. 

 

4.2 KONSEP TATA RUANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 4.11 Konsep Bentukan Awal Berdasarkan Kondisi Tapak Eksisting 

Sumber: Ilustrasi Penulis 2016 
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Dapat dilihat dari gambar sebelumnya, hasil superposisi yang merupakan  

hasil respon massa terhadap kawasan seperti angin, matahari dan view serta 

untuk merespon konservasi kawasan yaitu orientasi menghadap ke jalan utama 

adalah sebagaimana skema berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 Superposisi Bentukan Museum 

Sumber: Ilustrasi Penulis 2016 

Hasil dari analisis menjelaskan bahwa museum rancangan terdiri dari 2 

massa yaitu massa utama dan massa penunjang. Untuk itu, hasil dari superposisi 

bangunan museum dibagi secara diagonal. Kemudian masing-masing 

diaplikasikan pada lanskap sehingga ditemukan bentukan yang optimal bagi 

kedua bangunan rancangan. Transformasi bentukan gubahan massa dapat dilihat 

pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13 Transformasi Gubahan Massa 

Sumber: Ilustrasi Penulis 2016 
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 Massa museum yang berjumlah 2 massa perlu direspon dengan memberikan 

selasar penghubung. Selasar penghubung ini juga berfungsi untuk merespon 

bangunan indis pada kawasan Kotabaru. Peletakan massa penghubung pada 

bangunan rancangan terdapat pada skema berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14 Letak Selasar Penghubung 

Sumber: Ilustrasi Penulis 2016 

Selanjutnya, untuk menentukan jumlah lantai dan ruang-ruang yang 

ditampung di dalamnya, bentukan dasar museum rancangan akan 

dikolaborasikan dengan organisasi ruang sehingga didapatkan acuan untuk 

perancangan denah museum. Adapun konsep tata ruang museum berdasarkan 

organisasi ruang dapat dilihat pada skema berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15 Konsep Museum Terhadap Organisasi Ruang 

Sumber: Ilustrasi Penulis 2016 
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 Respon terhadap zoning organisasi ruang ini kemudian akan di 

transformasikan dalam gubahan massa sebagaimana gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.16 Konsep Museum Terhadap Organisasi Ruang 

Sumber: Ilustrasi Penulis 2016 

Dari Gubahan massa yang ditemukan, maka selanjutnya akan digambarkan 

tata pameran pada museum rancangan dimulai dari penataan tata pamer dalam 

massa utama yang menggunakan sirkulasi menerus dari lantai paling atas 

Menuju lantai GF dengan elevasi lantai pada satu sisi merupakan setengah dari 

ketinggian lantai sisi lainnya yang berarti jarak antara lantai acuan dan mezanin 

sebesar 2.5 meter dari total ketinggian lantai 5 meter secara keseluruhan 

sehingga penataan lantai terlihat zig-zag pada potongan bangunan. Dalam 

menentukan tata ruang khususnya hubungan antara lantai acuan dan mezanin, 

terdapat 4 alternatif berdasarkan gambar berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.17 Konsep Museum Terhadap Organisasi Ruang 

Sumber: Ilustrasi Penulis 2016 
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Berdasarkan gambar, kelebihan dan kekurangan masing-masing alternatif dapat 

di lihat dalam tabel berikut. 

Tabel 4.1 Pertimbangan Alternatif Pembagian Ruang Pamer 
Tipe Kelebihan Kekurangan 

A 

 Salah satu bagian ruang pamer terbagi 

menjadi 2 ruang sehingga total dalam 1 

lantai bangunan dapat digunakan sebagai 

3 ruang pamer 

 Area pada bagian depan elevator dan 

pada area paling utara bangunan 

rancangan memiliki lebar kecil.  

 Area depan elevator dan sisi Utara 

menjadi area intersection sehingga 

akan sangat sulit apabila terdapat 

evakuasi. 

 Ramp pada alternatif ini akan sangat 

curam mengingat ramp yang 

digunakan berbentuk I. 

B 

 Bentukan ramp yang mengikuti ruang 

sehingga dapat dioptimalkan sebagai 

ruang pamer dari berbagai sisi. 

 Akses keluar masuk ramp relatif jauh 

dari elevator sehingga tidak terdapat area 

intersection. 

 Ramp dapat dirancang lebih landai 

dengan bentuk U. 

 Pembagian ruang pamer tidak sama 

rata dengan sisi kanan lebih besar 

dari sisi kiri. 

C 

 Ramp pada bentuk ini langsung 

menumpu pada kolom museum 

rancangan. 

 Pada area Selatan, ruang pamer 

sangat minim. 

 Sisi kiri dan kanan pusat bangunan 

memiliki lebaran kecil sehingga 

dikhawatirkan pengunjung akan 

melewati ruang pamer yang terdapat 

di belakang area tersebut. 

D 

 Ruang pamer antara satu sisi dan sisi 

lainnya terbagi sama rata. 

 Ramp dapat menumpu langsung pada 

struktur rancangan. 

 Sisi kiri dan kanan core bangunan 

dikhawatirkan akan menjadi ruang 

mati sehingga, tidak optimal untuk 

dijadikan ruang pamer. 

Sumber : Analisis Penulis 2016 

 Berdasarkan pertimbangan di atas, alternatif yang dipilih adalah alternatif 

B. pemilihan ini lemudian dikembangkan hingga memperoleh skema 

sebagaimana berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.18 Konsep Museum Terhadap Organisasi Ruang 

Sumber: Ilustrasi Penulis 2016 
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Pada gambar 4.18 dapat dilihat pembagian lantai museum menjadi 5 lantai 

dengan 1 lantai dasar, 4 lantai pameran acuan dan 3 mezanin. Perbedaan level 

pada tiap lantai museum merupakan pertimbangan untuk memunculkan  kesan 

kolong tangga sebagaimana museum sebelumnya. Selain dari sisi penataan 

ruang pamer secara umum, pembagian tata ruang dibagi menjadi 5 poin yaitu 

berdasarkan tata interior, tata ruang berdasarkan aktivitas edukasi interaktif, tata 

struktur, penataan sirkulasi dan system utilitas yang masing-masing akan 

dijabarkan berdasarkan poin berikut. 

 

4.2.1 Tata Ruang Berdasarkan Aktivitas 

Berdasarkan penataan ruang pamer secara umum yang telah 

dipaparkan sebelumnya, perlu dikembangkan pada masing-masing lantai 

bangunan untuk kemudian merespon ruang-ruang edukasi interaktif yang 

terbagi secara vertikal dan horizontal. Adapun ruang-ruang edukasi dan 

interaktif akan di dukung pada masing-masing ruang pamer dapat dilihat 

pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.19 Tata Ruang Edukasi Interaktif Massa Utama  

Sumber: Ilustrasi Penulis 2016 
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Pada hasil analisis dikatakan bahwa ruang-ruang edukasi interaktif 

saling berbaur sehingga, untuk memaksimalkan fungsi ruang, museum 

menggunakan ruang tanpa sekat agar pengunjung bebas melakukan 

pergerakan dalam ruang. Penggunaan media interaktif seperti layar dan 

media audio visual lainnya berdasarkan gambar 4.19 dirancang untuk 

tersebar di setiap sisi bangunan. Hal ini dilakukan agar pengunjung dapat 

disebar dalam berbagai titik dalam bangunan rancangan. 

Pembagian ruang secara horizontal seperti pada gambar dilakukan 

dengan membagi sisi kiri dan kanan bangunan yang dipisahkan dengan 

ramp yang juga dipertimbangkan sebagai area display sehingga, ramp 

terletak di bagian tengah bangunan rancangan agar setiap sisi ramp dapat 

dimanfaatkan secara optimal dan ruang pamer mendapat besaran 

maksimum. 

 

4.2.2 Tata Ruang Berdasarkan Interior 

Berdasarkan dari hasil kajian teori sebelumnya bahwa, penataan 

interior terbagi menjadi 3 aspek yaitu, peletakan dan dimensi vitrine 

berdasarkan pengguna, pencahayaan ruang pamer dan pewarnaan ruang 

dalam pada museum rancangan. Aspek pertama yang berpengaruh terhadap 

tata ruang interior museum berkaitan dengan dimensi visual manusia 

sebagai pengguna bangunan museum untuk merespon tata ruang 

berdasarkan permasalahan yang telah dikaji sebelumnya. Adapun dimensi 

yang diterapkan pada interior museum adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.20 Konsep Interior Ruang Pamer Museum Berdasarkan Pengguna 

Sumber: Ilustrasi Penulis 2016 
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Aspek kedua yang akan digunakan dalam interior museum adalah 

terkait dengan pewarnaan ruang dimana, dinding pada museum akan 

menggunakan warna terang dan pada langit dan lantai akan menggunakan 

warna gelap sebagaimana skema berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.21 Konsep Warna dalam Ruang Pamer Museum 

Sumber: Ilustrasi Penulis 2016 

Aspek selanjutnya pada tata ruang interior museum terkait dengan 

pencahayaan dalam ruang pamer yang menggunakan lampu dengan kuat 

200 lux yang menerangi benda pamer museum. Pada penggunaan vitrine 

dinding,pencahayaan mengikuti sisi horizontal vitrine untuk memperjelas 

pameran koleksi sebagaimana gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.22 Konsep Cahaya dalam Ruang Pamer Museum 

Sumber: Ilustrasi Penulis 2016 
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4.2.3Tata Ruang Berdasarkan Struktur 

Untuk merespon konsep gaya arsitektur indis di Kotabaru, seperti 

yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dimensi pada jarak antar struktur 

menjadi sangat penting yaitu dengan bentangan minimum 3 meter antar 

struktur sehingga pada pengaplikasiannya pada bangunan rancangan, 

struktur dirancang mengikuti bentukan dinding sehingga tidak terekspose 

pada fasad museum sebagaimana gambar berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.23 Konsep Struktur Museum Rancangan 

Sumber: Ilustrasi Penulis 2016 
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Berdasarkan gambar di atas maka konsep struktur yang digunakan 

adalah profil I,L dan O. Profil ini dipilih karena sesuai dengan pendekatan 

struktur yang ingin digunakan yaitu menyesuaikan bentukan dinding 

namun, pada peletakannya tetap menggunakan Grid sebagaimana bangunan 

bergaya arsitektur indis. 

 

4.2.4 Tata Ruang Berdasarkan Sirkulasi 

Berdasarkan hasil penyelesaian persoalan bahwa, sirkulasi museum 

rancangan terbagi dari sirkulasi vertikal yang pada bangunan ini 

menggunakan elevator, tangga dan ramp serta sirkulasi horizontal yang 

besarannya menyesuaikan dimensi pengguna dan menyesuaikan gaya 

bangunan indis di Kotabaru dengan penggunaan selasar. Dari hasil 

penyelesaian persoalan juga diketahui bahwa sirkulasi pada museum 

merupakan sirkulasi 1 arah dari lantai paling atas museum menuju lantai 

paling bawah sehingga pada konsep rancangan akan digambarkan 

sebagaimana skema berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.24 Konsep Sirkulasi  Museum 

Sumber: Ilustrasi Penulis 2016 

Untuk mendukung sirkulasi horizontal pada museum khususnya pada 

ruang pamer, digunakan denah open plan sehingga, sirkulasi sangat 
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bergantung pada peletakan vitrin pameran yang memiliki jarak satu dan 

yang lain kurang lebih sebesar 2 meter. 

Selanjutnya sirkulasi vertikal pada bangunan rancangan dihitung 

berdasarkan besaran standar pengguna anak-anak maupun dewasa sehingga, 

berdasarkan hasil kajian maka, sirkulasi vertikal pada bangunan rancangan 

baik tangga maupun ramp memiliki persyaratan sebagaimana berikut. 

Tabel 4.2 Tangga dan Ramp 

Tangga 

 Sudut kemiringan tangga maksimum adalah 35o. 

 Tinggi 1 anak tangga maksimum 23 cm. 

 Lebar pijakan minimum adalah 21 cm 

 Lebar sirkulasi pada tangga minimum 120 cm. 

 Jarak tangga dengan langit-langit maupun tangga di atasnya minimum 210 cm. 

 Ketinggian railing minimum adalah 96.5 cm. 

Ramp 

 Rasio ramp yang dianjurkan terdapat pada indoor area adalah 1:12 sedangkan pada 

outdoor yaitu sebesar 1:15 dengan kemiringan 10o. 

 Lebar ramp minimum adalah 95cm dengan permukaan ramp yang kasar.. 

 Ramp dengan rasio 1:12.  

 bordess dengan lebar minimal 120cm. 

 Pada awal dan akhir ramp terdapat free area yang memiliki permukaan kasar dan lebar 

150 cm untuk memutar kursi roda. 

 Pada pinggir ramp terdapat low curb  yang berfungsi sebagai pembatas ban kursi roda 

setinggi 10 cm. 

 Handrail pada ramp setinggi 85 cm. 

Sumber : Analisis Penulis 
Yang kemudian dapat diaplikasikan dalam rancangan sebagaimana berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.25 Konsep Sirkulasi  Vertikal - Ramp 

Sumber: Ilustrasi Penulis 2016 

 

4.2.5 Tata Ruang Berdasarkan Sistem Utilitas 

Untuk memantrau kegiatan pengunjung pada museum rancangan, 

penggunaan system CCTV (Closed Circuit Television) diperlukan dalam 
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perancangannya. Adapun skema CCTV yang akan di aplikasikan pada 

museum rancangan menggunakan sistem Network Video Surveillance atau 

yang biasa dikenal dengan sistem IP CCTV. Sistem CCTV ini 

menggunakan transmisi sinyal digital melalui TCP/IP yang dapat 

diaplikasikan dengan kabel, maupun tanpa kabel. Pertimbangan 

penggunaan CCTV ini, sebagaimana yang diungkapkan dalam 

www.aetherica.com akan lebih murah dari segi pendanaan, selain itu juga 

lebih fleksibel dari segi control karena dapat menggunakan perangkat 

portable seperti telepon genggam maupun tablet (Aetherica,2016). Sistem 

yang akan digunakan pada bangunan rancangan adalah sebagaimana 

berikut. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.26 Skema CCTV 

Sumber: Redraw (Aetherica,2016) 

Selain pengawasan CCTV, untuk memperkuat keamanan museum 

perlu ditambahkan penggunaan detektor metal dan inframerah pada area 

masuk dan keluar museum, khususnya pada lantai dasar museum. Bahaya 

kebakaran pada museum juga perlu di antisipasi dengan peletakan APAR, 

detektor asap dan sprinkler khususnya pada ruang-ruang yang padat 

pengunjung. 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa museum 

membutuhkan penghawaan buatan dari sistem air conditioner dan 

dehumidifier. Penggunaan sistem AC dan dehumidifier yang akan 

diaplikasikan dalam museum rancangan menggunakan sistem Variable 

Refrigerant Volume yang dapat dilihat dalam skema berikut.  

 

 

 

Gambar 4.27 Skema VRV 

Sumber: Redraw (Aloekmantara,2012) 

http://www.aetherica.com/
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4.3 KONSEP FASAD 

Fasad pada bangunan rancangan menggunakan pendekatan compatible 

contrast sehingga pada penerapannya bagian fasad akan dirancang mendekati 

bangunan indis di kawasan Kotabaru dengan menggunakan pertimbangan 

sebagaimana berikut 

 Elemen garis linear dan bidang 3 dimensi.. 

 Memecah fasad menjadi 2 bagian dengan menggunakan elemen 

bebatuan pada fasad bagian bawah 

 Finishing fasad menggunakan warna netral. 

 Material beton bertulang dan bata untuk dinding maupun struktur yang 

terekspos pada fasad. 

 Pada area entrance museum dilengkapi dengan teras terbuka dan drop 

off area serta perbedaan level ketingian antara permukaan tanah dan 

lantai. 

Serta dikontraskan dengan penambahan elemen interaktif dengan 

Menggunakan elemen fasad interaktif seperti, curtain wall, precast dan double 

skin facade dilengkapi dengan fasad statis dan LED.   

 

4.3.1 Fasad Massa Utama 

Tahap pertama perolehan bentukan fasad diambil dari elemen garis 

linear pada angunan indis yang dikombinasikan dengan bidang 3 dimensi. 

Dari bentukan awal tersebut kemudian di transformasikan sebagaimana 

yang digambarkan berikut ini. 

  

 

 

 

 

Gambar 4.28 Transformasi Fasad 

Sumber: Ilustrasi Penulis 

 Hasil transformasi pada gambar 4.28 kemudian diaplikasikan pada 

bidang fasad. Dan kemudian digunakan finishing dengan dominasi warna 
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putih tulang dan penambahan elemen bebatuan pada bagian bawah fasad 

rancangan sebagaimana gambar berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.29 Skema Fasad Museum 

Sumber: Ilustrasi Penulis 

 Elemen 3 Dimensi pada fasad kemudian ditambahkan dengan lampu 

LED sehingga, fasad bangunan juga berperan sebagai elemen interaktif. 

Skema fasad yang telah ditambahkan lampu LED, pada malam hari akan 

tampak sebagaimana gambar berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.30 Elemen lampu LED pada Fasad Rancangan 

Sumber: Ilustrasi Penulis 

Berdasarkan gambar di atas, maka penerapan selubung fasad precast 

dan secondary skin pada bangunan adalah sebagaimana berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.31 Potongan Fasad Rancangan 

Sumber: Ilustrasi Penulis 
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Penggunaan aluminium komposit pada fasad 3D dilakukan atas 

pertimbangan daya tahannya terhadap air dan cuaca, memiliki berat ringan 

dan kekuatan tinggi, warna dapat menyesuaikan kebutuhan perancang, 

mudah dibentuk, mudah dibersihkan, bentangan lebar hingga mencapai 

1.200mm dan lebar hingga 4.000mm (Tukangbata,2013). 

Untuk merespon bangunan indis di kawasan Kotabaru maka, pada 

bagian entrance bangunan rancangan diberikan area dop off dan teras yang 

lebih tinggi dari permukaan tanah sebagaimana berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.32 Skema Fasad Bangunan Museum 

Sumber: Ilustrasi Penulis 

4.3.1 Fasad Massa Penunjang 

Bangunan penunjang yang terletak di sisi kiri bangunan rancangan 

sebaiknya menggunakan fasad yang lebih sederhana agar tidak terlihat lebih 

mencolok dibandingkan massa utama. Fasad massa penunjang memiliki 

bentukan dasar sama seperti massa utama yaitu menggunakan elemen 

linear.  Pada massa penunjang, material yang digunakan sebagai elemen 

fasad adalah Tinted Glass atau yang biasa dikenal dengan kaca Rayban  

yang menggunakan kaca berwarna gelap. Selain untuk menjaga privasi 

bangunan penunjang, kaca berwarna gelap mampu mereduksi panas 

matahari hingga 55% sehingga mampu mengurangi beban pendingin 

ruangan (Rooang, 2015). 

Untuk merespon penghawaan pada bangunan penunjang ini digunakan 

Air Conditioner dengan sistem VRV namun, bukaan pada bangunan dengan 

dinding kaca juga dirancang dengan sudut bukaan sebesar 5 derajat 

sehingga, angin dimungkinkan untuk masuk ke dalam ruangan penunjang. 

Skema fasad bangunan penunjang museum dapat dilihat pada gambar 

berikut ini. 
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Gambar 4.33 Skema Fasad Bangunan Penunjang 

Sumber: Ilustrasi Penulis 

 

4.4 PENGUJIAN DESAIN 

Dalam proses perancangan museum Kolong Tangga di kawasan 

Kotabaru, terdapat konsep dan target permasalahan yang akan diselesaikan 

sehingga untuk mengetahui rancangan sudah mencapai solusi dan telah 

menjawab permasalahan maka dibutuhkan adanya pengujian perancangan. 

Pengujian rancangan pada bab ini akan dilakukan dengan menilai respon 

bangunan rancangan terhadap indikator bangunan bergaya arsitektur indis. 

Selanjutnya, untuk pengujian terhadap aktivitas edukasi interaktif bangunan 

rancangan, dilakukan dengan observasi pada area Kolong Tangga di Taman 

Budaya dan melakukan diskusi dengan pengunjung berjumlah 3 orang serta 

yang utama adalah dengan perwakilan dari pihak museum Kolong Tangga. 

Bahan diskusi adalah dengan menampilkan rancangan sehingga, setiap anggota 

diskusi memberikan masukan dan saran. 

 

 

 

Gambar 4.34 Skema Pengujian Rancangan 

Sumber: Ilustrasi Penulis 
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4.4.1 Pengujian Tata Ruang dan Fasad Museum Berdasarkan Indikator 

Bangunan Indis  

Pada pengujian ini, terdapat 2 alternatif rancangan museum yang 

akan dinilai berdasarkan kesesuaian terhadap indikator bangunan indische 

sehingga kemudian, berdasarkan hasil yang paling sesuai dan mendekati 

indikator bangunan indis akan dipilih untuk dikembangkan dalam hasil 

perancangan. Adapun bangunan yang akan dijadikan alternatif rancangan 

adalah sebagaimana gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.35 Alternatif Rancangan Museum 

Sumber: Ilustrasi Penulis 

Untuk menilai kedua alternatif di atas, maka digunakan Indikator 

bangunan indis pada kawasan Kotabaru yang menurut hasil penelitian 

Wibisono menyangkut aspek sebagaimana Tabel berikut ini. 

Tabel 4.3 Indikator Bangunan Indis 
Kategori Ciri-Ciri Keterangan 

 

 

 

 

Jumlah Massa Bangunan 

 

 

 

 

1 

a. Ada 2 massa bangunan yang terletak terpisah 

dan dihubungkan dengan koridor atau dorloop 

antara keduanya. 

b. Konfigurasi asimetris dengan bangunan inti 

yang terletak di tengah atau pinggir dan 

bangunan penunjang yang terletak di tepi kanan 

atau kiri bangunan induk. 

c. Massa induk simetri dan tidak simetri, 

sedangkan bangunan penunjang menyiku atau 

memanjang. 

 

 

 

Komposisi Bidang Depan 

Fasad 

 

1 

a. Menghindari kesan masiv. 

b. Ornament bidang 3D pada Fasad. 

c. Bukaan yang kecil dan rapat. 

 

 

2 

a. Ketinggian fasad depan diperpendek secara 

visual dengan pemberian ban dan material 

dengan permukaan kasar pada dinding bawah. 

b. Penambahan teras di depan massa. 

 

 

 

 

 

Orientasi dan Setback 

 Bangunan 

 

 

1 

a. Kawasan di bagian barat menghadap view 

sungai Code dan gunung Merapi. 

b. Area bagian tengah-Timur menghadap ke ruang 

publik dan area taman. 

 

 

2 

a. Orientasi bangunan 1 sisi muka dan Hoek 

menghadap ke jalan dengan setback sejajar 

dengan sempadan bangunan. 

b. Orientasi bangunan yang memiliki lebih dari 2 

sisi muka ke jalan atau view dengan setback 

minimal sama dengan garis sempadan. 

Sumber : (Wibisono T. K., 2014) 
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 Penilaian kesesuaian pada rancangan akan diberikan rentang angka 

-1 hingga +1. Alternatif yang memiliki hasil terbanyak, kemudian akan 

dipilih untuk kemudian dikembangkan dalam rancangan. Adapun 

penilaian diantara keduanya dapat dilihat dalam tabel berikut.  

Tabel 4.4 Penilaian Tata Ruang dan Fasad Berdasarkan Indikator 
Kategori Ciri-Ciri Alternatif 1 Alternatif 2 

Jumlah 

Massa 

Bangunan 

1a +1 +1 

1b -1 +1 

1c +1 +1 

Komposisi 

Bidang 

Depan Fasad 

1a -1 -1 

1b +1 +1 

1c -1 -1 

2a -1 -1 

2b +1 +1 

Orientasi 

dan Setback 

1a +1 +1 

1b +1 +1 

2a -1 +1 

2b 0 0 

TOTAL 1 5 

Sumber : Analisis Penulis 

 Berdasarkan tabel 4.4 diatas maka alternative 2 memiliki jumlah 

angka total lebih banyak dibandingkan dengan alternatif 1 sehingga, hasil 

pengujian desain pada tahap ini adalah alternatif 2 dipilih untuk 

dikembangkan dalam hasil perancangan. 

 

4.4.2 Pengujian Lanskap Berdasarkan Indikator Garden City  

Pada pengujian ini, terdapat 2 alternatif rancangan lanskap museum 

yang akan dinilai berdasarkan kesesuaian terhadap indikator kawasan 

garden city  sehingga kemudian, berdasarkan hasil yang paling sesuai dan 

mendekati indikator bangunan indis akan dipilih untuk dikembangkan 

dalam hasil perancangan. Adapun bangunan yang akan dijadikan 

alternatif rancangan adalah sebagaimana gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.36 Alternatif Rancangan Lanskap 

Sumber: Ilustrasi Penulis 
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Untuk menilai kedua alternatif di atas, maka digunakan Indikator 

kawasan Garden City menurut Ebenezer Howard yang diaplikasikan 

dalam kawasan Kotabaru menyangkut aspek sebagaimana Tabel berikut 

ini. 

Tabel 4.5 Indikator Kawasan Garden City 
Kategori Ciri-Ciri Keterangan 

Sirkulasi 1 a. Jenis sirkulasi radial terpusat 

b. Terdapat jalan yang mengelilingi kawasan 

c. Jalan linear sebagai penghubung jalan berputar. 

Vegetasi 2 a. Vegetasi di dominasi oleh pohon peneduh 

b. Vegetasi sebagai pemisah alur sirkulasi. 

c. Vegetasi memiliki jarak satu dan yang lainnya 

sejauh 10 meter 

Zonasi 3 a. Terdapat titik pusat kawasan. 

b. Zona titik pusat  sebagai ruang terbuka publik 

c. Area privat terletak diantara zona publik dan 

servis 

d. Zona publik mengelilingi area inti. 

e. Area terluar kawasan sebagai zona hijau. 

Sumber : Howard,1902 

Penilaian kesesuaian pada rancangan akan diberikan rentang angka 

-1 hingga +1. Alternatif yang memiliki hasil terbanyak, kemudian akan 

dipilih untuk kemudian dikembangkan dalam rancangan. Adapun 

penilaian diantara keduanya dapat dilihat dalam tabel berikut. 

Tabel 4.6 Penilaian Lanskap Berdasarkan Indikator 
Kategori Ciri-Ciri Alternatif 1 Alternatif 2 

Sirkulasi 1a -1 +1 

1b -1 +1 

1c -1 +1 

Vegetasi 2a +1 +1 

2b +1 +1 

2c +1 +1 

Zonasi 3a +1 +1 

3b +1 +1 

3c +1 +1 

3d +1 +1 

3e +1 +1 

TOTAL 8 11 

Sumber : Analisis Penulis 

Berdasarkan tabel 4.6 diatas maka alternatif 2 memiliki jumlah 

angka total lebih banyak dibandingkan dengan alternatif 1 yaitu berjumlah 

11 poin sehingga, hasil pengujian desain pada tahap ini adalah alternatif 

2 dipilih untuk dikembangkan dalam hasil perancangan. 

 

4.4.3 Pengujian Rancangan Berdasarkan Aktifitas Edukasi-Interaktif 

 Pada tahap pengujian ini, alternatif rancangan terpilih didiskusikan 

dengan pengunjung dan perwakilan dari pihak museum sehingga output 

dari pengujian desain ini adalah respon dari saran dan masukan yang 
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didapatkan dari pengunjung museum. Adapun yang menjadi batasan 

diskusi adalah kelima indikator keberhasilan museum menurut direktorat 

permuseuman dibawah ini. 

1. COMFORT, pengunjung merasa nyaman, baik secara fisik maupun 

psikis, terutama kemudahan dalam aksesibilitas. 

2. COMPETENCE, pengunjung secara intelektual merasa kompeten 

menyangkut alur, tingkat pengertian, kosa kata dalam label, 

kandungan visual dan lainnya yang terintegrasi dalam membentuk 

pengalaman diri mereka. 

3. ENGAGEMENT, pengunjung merasa ada ikatan dengan isi pameran. 

4. MEANINGFULNESS, ada pemaknaan secara pribadi bagi 

pengunjung. 

5. SATISFACTION, Pengunjung mendapatkan pengalaman yang 

memuaskan (Direktorat Permuseuman, 2011). 

Pada tahap diskusi, kelima indikator di atas dikolaborasikan dengan 

persoalan rancangan sebagaimana gambar dibawah ini  dengan tujuan 

agar masukan dan saran peserta diskusi lebih komperhensif untuk 

diaplikasikan dalam rancangan. 

 

 

 

 

Gambar 4.37 Skema Pengujian Perancangan 

Sumber: Ilustrasi Penulis 

Kelima indikator tersebut kemudian dipaparkan menjadi beberapa 

indikator yang digunakan untuk menilai museum rancangan sebagaimana 

bagan berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.38 Indikator Uji Desain 

Sumber: Ilustrasi Penulis 
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Indikator tersebut dinilai oleh peserta diskusi dengan rentang penilaian 

Kurang, Cukup, Baik dan Sangat Baik, lalu kemudian, diberikan saran 

sebagai masukan bagi museum rancangan. Adapun hasil yang diperoleh 

berdasarkan penilaian pengunjung (penilaian terlampir) adalah 

sebagaimana berikut  

Tabel 4.7 Hasil Penilaian Pengunjung 
Persoalan Indikator Kurang Cukup Baik Sangat 

Baik 

Saran 

 

 

 

 

 

 

Tata 

Ruang 

Penataan ruang 

pamer dan  isi 

pameran 

   

V V V 

 Perhatikan permainan yang 

aman untuk pengunjung dan 

pencahayaan. 

Dibangun suasana nyaman 

dan ‘fun’ tapi tetap aman 

untuk pengunjung 

Penataan display 

dan penyampaian 

informasi 

   

V V 

 

V 

Penataan ruang edukatif dan 

informatif dan dapat 

dipahami dengan mudah 

Alur ruang pamer 

dan kategorisasi 

benda pamer  

  

V 

 

V V  

 Perlu diperhatikan cluster 

benda pamer sehingga 

membuat pengunjung 

nyaman. 

Akses antar ruang 

dan sirkulasi 

pengunjung 

   

V V V 

 Perlu diperhatikan 

kelembaban ruangan, 

sirkulasi udara disetiap ruang 

untuk kenyamanan 

pengunjung. 

Kegiatan dalam 

ruang pamer 

  V V V  Dibuat kegiatan yang dapat 

diikuti anak dan orang tua 

Fasad Bentuk dan tampilan 

fasad 

  V V V - 

 

 

Lanskap 

Penataan ruang luar    

V V V 

 Dibuat nyaman dan asri serta 

diberikan mainan edukatif. 

Sirkulasi luar ruang  V V V  - 

Kegiatan luar ruang  V V V  - 

Fasilitas interaktif 

luar ruang 

 V V V   Diperhatikan fasilitasnya dan 

jangan sampai ada antiran 

Ernita Zakiah S.Psi 

Tiara Dewi S.P. 

Atik F. 

Sumber : Survey 16-17 September 2016 

 

Berdasarkan hasil diskusi dengan pihak museum Kolong tangga, dalam 

hal ini bapak kurator museum Rudi Corens dan sekretaris museum 

Tanti, dipaparkan bahwa pola-pola lanskap pada entrance dan ruang 

bermain, ruang pamer dalam museum, fasad bangunan museum dinilai 

baik. Adapun saran yang diberikan terkait dengan diskusi adalah : 

1. Pengaturan vitrine diperhatikan keamanannya 

2. Ruang-ruang museum mendukung kegiatan rolling museum 

3. Diberikan tempat berkumpul outdoor bagi volunteer 
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4. Cahaya dan suhu diperhatikan untuk keawetan mainan 

5. Perlu disediakan ruang untuk belajar dengan guide 

6. Kantor pengelola disediakan ruang untuk sekretaris dan kurator 

7. Ruang penyimpanan mainan diperhatikan kelembaban dan 

cahayanya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.39 Diskusi Perancang dengan Pihak Museum 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 16 September 2016 

4.4.4 Kesimpulan Uji Desain 

Berdasarkan uji desain yang telah dilakukan, didapat kesimpulan 

bahwa, diantara kedua alternatif yang telah dirancang maka, alternatif 

ke 2 yang akan dikembangkan dalam hasil rancangan mengingat 

rancangan tersebut lebih merespon kawasan Kotabaru sebagaimana 

penekanan dalam rancangan. Selanjutnya, untuk pengembangan 

rancangan, berdasarkan responden pengunjung museum dan pihak 

museum Kolong Tangga menilai museum rancangan masuk dalam 

kategori baik sehingga, untuk pengembangan rancangan museum, 

ditambahkan beberapa elemen rancangan seperti : 

1. Penggunaan vitrine yang meminimalisir sudut tajam. 

2. Denah dirancang open plan untuk mendukung kebutuhan museum 

3. Perancangan ruang terbuka sebagai tempat diskusi dan berkumpul 

pengelola. 

4. Ruang penyimpanan diatur pencahayaan dan penghawaannya. 

5. Penambahan ruang workshop publik sebagai ruang penunjang 

kegiatan edukasi interaktif bagi orang tua dan anak-anak. 

6. Lanskap museum dilengkapi tanaman dan pohon peneduh. 
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BAGIAN 5 

HASIL PERANCANGAN 

 

Pada bagian ini akan berisi tentang hasil perkembangan konsep pada bagian 

4 yauitu rancangan bangunan museum pendidikan dan mainan anak Kolong Tangga 

di kawasan Kotabaru. 

 

5.1 SPESIFIKASI RANCANGAN 

Bangunan ini adalah bangunan yang berfungsi sebagai museum yang 

dibina oleh Yayasan Dunia Damai. Adapun sebagaimana klasifikasinya, 

museum ini adalah merupakan museum khusus dengan benda koleksi yang 

terspesialisasi yaitu mainan. Museum ini memiliki kedudukan sebagai museum 

nasional dengan pameran tetap yang dilakukan sejak tahun 2008. 

Bangunan ini dirancang dengan pendekatan aktivitas edukasi-interaktif 

sebagai pertimbangan tata ruang, fasad dan lanskap dan pendekatan konservasi 

pada kawasan sekitar rancangan dengan metode compatible contrast. Upaya 

konservasi ini dilakukan untuk merespon kawasan Kotabaru yang merupakan 

kawasan cagar budaya sebagaimana peraturan dalam kawasan terkait. 

Spesifikasi pada rancangan ini adalah : 

1. Fungsi   : Museum 

2. Lokasi  : Jalan Jenderal Sudirman, Kotabaru, Yogyakarta 

3. Luas Site : 8.650m2 

4. KDB  : Total 2.912m2 dengan 2.396m2 massa utama, 516m2  

massa penunjang 

5. Ketinggian : 0 – 27.500 meter diatas permukaan tanah 

 


