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BAB II

TINJAUAN UMUM MUSEUM PENERBANGAN

Il.l. Tinjauan Umum Tentang Museum

11.1.1 Pengertian Museum Secara Umum

Kara museum berasal dari bahasa Yunani Museion yang artinya

sebuah gedung tempat memuja para muse, yaitu sembilan orang dewi
penguasa dan pelindung ilmu pengetahuan dan seni. Selain itu museion

adalah tempat untuk mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan dan seni tersebut.

Kesembilan orang dewi tersebut adalah putra-putri Zeus, yaitu dewa
tertinggi dalam mitologi Yunani1

Definisi museum menurut I.C.O.M (Intenational Council Of

Museum), museum adalah suatu lembaga tetap yang berfungsi menyimpan,
melindungi dan memamerkan benda-benda dari suatu peradaban atau
kebudayaan atau ilmu pengetahuaan untuk keperluaan pendidikan,
penelitian dan rekreasi.2

Museum ialah suatu badan yang tetap, yang diusahakan untuk
kepentingan umum, dengan tujuan memelihara, menyelidiki dan
memperbanyak pada umumnya, khususnya memamerkan kepada khalayak
ramai guna penikmatan dan pendidikan, kumpulan-kumpulan objek dan
barang-barang berharga bagi kebudayaan : koleksi barang-barang kesenian,
sejarah, ilmiah dan teknologi, kebun raya dan kebun binatang dan
akuarium. Perpustakaan umum dan lembaga-lembaga arsip untuk umum
yang mempunyai ruangan-ruangan untuk pameran yang tetap akan
dianggap sebagai museum pula (definisi museum berdasarkan musyawarah
i'nternasional Council of'Museum ke-21 di Kopenhagen tahun 1984).3

1Moses Sumbu:94/97600/KT/0062 (UGM). Tugas akhir Konservasi Bangunan Museum

'Pruotyiwan: OWO/KT/fUOM) Tugas akhir Miueum TNI AU tema Psndekalar, Fisika Bangunan
'M-AmirSulM^jwrjoa/and/ijrfone^
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Gertrud Rudlof Hille, seorang museolog wanita dari Jerman,

menyatakan bahwa :4

A. Museum bukan saja mengumpulkan barang-barang antik atau barang-

barang bagi penyelidikan ilmu pengetahuan tetapi barang-barang itu

adalah warisan kebudayaan dan segala hubungannya harus dipamerkan

kepada umum.

B. Museum bukan tempat atau ruangan-ruangan untuk kepentingan para

peminat atau kaum sarjana saja, ia harus terbuka dan dapat menambah

pengetahuan bagi semua orang teristemewapara generasi muda.

II.1.2 Fungsi, Peran dan Kegiatan Museum

Fungsi museum adalah:

1. Pengumpulan dan pengamanan warisan alam dan budaya.

2. Dokumentasi dan penelitian ilmiah.

3. Konservasi dan preservasi.

4. Penyebaran dan penataan ilmu untuk umum.

5. Visualisasi warisan alam budaya bangsa.

6. Pengenalan kebudayaan antar daerah dan bangsa.

7. Sarana rekreasi.

Pada umumnya museum mempunyai kegiatan sebagai berikut:

1. Pengumpulan koleksi operasi lapangan, pemotretan lapangan,

pembuatan film dokumenter, jual beli koleksi dari sumber tertentu.

2. penyiapan dan pengelolaan koleksi : penampungan, penyimpanan,

perawatan, penelitian, pameran dan penggandaan (reproduksi).

3. Preservasi.

1) Reproduksi : sebagai cadangan koleksi, untuk penyelamatan koleksi

aslinya.

2) Penyimpanan : untuk menyelamatkan koleksi asli dari faktor yang

merugikan.

M. i\n\ir Kutaurga, Pedoman penyelenggartiun dan /rengelalaan Museum, Proyuk HeniiigkaUui dan Pcngcmbangan PeimuseunuLn,

ifckdikbud,Jakarta, I97B).
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3) Regristrasi : sebagai pemberian dan penyusunan keterangan yang

menyangkut benda koleksi.

4. Observasi..

1) Penyeleksiaan benda calon koleksi sebagai persyaratan koleksi

museum.

2) Penelitian baik diluar museum maupun di laboratorium.

3) Perawatan dan perbaikan untuk melestarikanbenda koleksi.

5. Apresiasi.

1) Pendidikan, museum sebagai fasilitas penunjang bagi masyarakat

yang sifatnya non formal.

2) Rekreatif, museum sebagai objek rekreasi dengan menyajikan acara

yang sifatnya menghibur.

6. Komunikasi.

Pameran : ruang pamer yang merupakan sarana komuniksi pelajar,

mahasiswa dan masyarakat dengan benda pamer.

11.1.3 Permasalahan Permuseuman di Indonesia

Museum di Indonesia hingga saat ini masih menghadapi

beberapa hambatan dan masalah yang hampir seiaiu dialami oleh

semua museum pada umumnya seperti:

a.) Koleksi, dimana masalah koleksi menjadi masalali utama. Hal ini

disebabkan karena materi koleksi yang dipamerkan sangat terbatas dan

bersifat tetap sehingga koleksi museum tersebut terkesan monoton.

Selain itu masih sangat kurangnya pengertian berbagai pihak yang

dapat memperlancar pengadaan koleksi.

b.) Fisik bangunan, pada umumnya penampilan museum di Indonesia

sangat tidak menarik sebab bentuk bangunan tidak berkarakter seperti

museum. Kemudian masalah prosedur pengadaan tanah dan bangunan

masih cukup sulit.

c.) Pengelolaan, pada umumnya pengelolaan dan manejemen museum di

Indonesia masih belum profesional, kemudian mendapatkan tenaga

pengeiola yang berkualitas sesuai bidang permuseuman masih cukup
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sulit, ditambah lagi dengan sulitnya mendapatkan kegiatan pelatihan

yang memadai untuk kegiatan permuseuman.

d.) Sarana penunjang, banyak diantara museum-museum belum memiliki

sarana penunjang yang sesuai standar permuseuman, kurangnya

kegiatan-kegiatan penunjang, kemudian hambatan prosedural, serta

tidak tersediannya jenis peralatan dan perlengkapan yang diperlukan.

e.) Museum pembina, perbandingan antara museum yang dipandang

mampu sebagai museum pembina, belum atau tidak sebanding dengan

jumlah yang perlu dibina.

f.) Komunikasi antar museum dan masyarakat dimana sering terjadi

komunikasi satu arah dari museum ke masyarakat, sedangkan dari

masyarakat ke museum masih sangat kecil.

g.) Museum belum memasyarakat, pada umumnya museum di Indonesia

belum memasyarakat, hal ini disebabkan karena para pengunjung belum

dapat diakomodasikan oleh museum sehingga orang masih enggan

untuk pergi ke museum.

11.1.4 Museum sebagai Sarana Edukasi dan Rekreasi.

11.1.4.1 Museum sebagai Sarana Edukatif

Edukatif adalah suatu kegiatan yang bersifat mendidik,

membina, memberikan latihan dan pengajaran. Berikut ini adalah

pengertian dari pendidikan:

a.) Segala usaha/Kegiatan untuk membina kepribadiaan dan

mengembangkan kemampuan manusia yang dididik sehingga mampu

berpikir sendiri dan dapat mendorong perkembangan kemampuan

potensial yang ada.5

b.) Penularan pengetahuaan dari yang mempunyai pengetahuaan dan

proses ini kait mengkait melalui unsur ruang, waktu dan cara

bagaimana pengetahuaan tersebut ditularkan.6

Sisloin lV-mlidik.au dan 1alilun. IJcphuh, hal A1

Pola IVngL-nihangM) Huang IVudiJiUn lalih&n perholelan
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c.) Pada dasarnyapendidikan dapat diterima orang melalui kegiatan:

Mendengar • Membaca Melihat Mencoba

Dari kegiatan tersebut masing-masing mempunyai kriteria tersendiri,

misalkan orang dapat mengerti suatu hal dengan mendengar,

kemudiaan tertarik untuk membaca, kemudiaan orang tersebut akan

lebih mengerti apabila dia melihat dan kemudiaan mencoba dari hal

tersebut. Pada akhirnya pendidikan disini dapat diterima atau dijalani

seseorang yang berbeda-beda dan melalui cara yang berbeda pula

tergantung dari penerimaandan penghayatan dari orang tersebut.

Program pembinaan museum sebagai sarana pendidikan

memberikan bimbingan edukasi dalam meningkatkan peran museum

yang bersifat formal maupun non formal. Mengingat kondisi

masyarakat pengunjung yang berbeda-beda strata pendidikaimya

maupun tingkat persepinya, sehingga fasilitas pendukung kegiatan

edukatifyang ada di suatu museum beraneka ragam pula.

Ditunjau dari segi kegiatannya, maka museum memiliki

fasilitas adalah sebagai berikut:

1. Pameran, sebagai media komunikasi antar pengunjung dengan

objek pamer melalui indoor maupun outdoor.

2. Ceramah dan seminar, sebagai media komunikasi dengan pihak

pengunjung dan pihak museum.

3. Pengungkapan tema dengan Audio Visual, sarana museum yang

merupakan pembaharuan dalam metode mengajar dengan

mengungkapkan edukatifmelalui tema dan audio visual.

Untuk kegiatan-kegjatan tersebut diatas maka dibutuhkan

adanya berbagai macam ruang yang mendukung kegiatan edukatif,

seperti perpustakaan, ruang audio visual, laboratorium, ruang

seminar/diskusi dan lainsebagainya.
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Apabila ditinjau dari segi materi koleksi sebagai fasilitas

sarana edukatif-rekreatif, maka penekanannya pada Tata Pameran

Materi koleksi yang terdiri dari beberapa faktor yaitu sebagai berikut:

a.) Faktor Koleksi, koleksi yang dipamerkan hendaknya dapat

ditampilkan secara utuh sehingga harus terkesan mempunyai nilai

lahiriah dan estetika.

b.) Faktor Pengunjung, pameran yang disajikan harus dapat

memuaskan dan menyenangkan sehingga tujuan utama tercapai,

disamping harus memberi pengarahan, kebebasan bergerak bagi

pengunjung.

c.) Faktor Sarana, meliputi penggantian koleksi secara teratur, tata

pameran, metoda pameran, ataupun sistem pencahayaan dan

penghawaan.

II.1.4.2 Museum sebagai Sarana Rekreasi

Rekreasi adalah segala jenis kesenangan yang diperoleh/

dicapai dengan sengaja yang dilakukan tanpa keterikatan dan

mempunyai kondisi tertentu. Apabila didefinisikan dengan lebih rinci

adalah sebagai berikut:

a.) Recreation diartikan sebagai kegiatan " menciptakan kembali

"(recreate) atau tercipta kembali oleh suatu kesibukan yang

menyenangkan, pelaku waktu atau kegembiraan.7

b.) Recreation berarti penyegaran (refreshment) kekuatan fisik dan

jiwasetelah kerja yang dilakukan.8

c.) Dalam arti yang luas rekreasi dapat diartikan sebagai segala jenis

kesenangan yang dapat diperoleh/dicapai dengan sengaja yang

dilakukan tanpa keterikatan dan mempunyai tedensi tertentu dari

mulai pengekspresian hingga perfomance gaya hidup tertentu.9

Sumbof Kamii Oxford
M

Kuniber: Kamus Webstera
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Setiap pengunjung museum seiaiu mengharapkan suasana :

A. Ketcnangan, ketenangan disini yang dapat dicapai dengan

penanganan terhadap aspek suara dan visual:

1. Aspek suara, aktifitas istirahat bagi manusia cenderung

memerlukan suasana tenang terhindar dari kebisingan.

Penanganan terhadap suara ditekankan pada gangguan

suara bising (noise), yaitu : terhadap ruang yang

memerlukan ketenangan.

2. Aspek Visual, wisatawan mendapatkan ketenangan dari

sesuatu yang dilihatnya, misalkan dengan melihat elemen

alam yang indah dan alami, elemen buatan yang

mempunyai daya tarik seni (sclupture), dll.

B. Kesegaran, kesegaran didapat didalam kawasan rekreasi

dengan penanganan:

1. Aspek environmental, melalui penciptaan kondisi segar

dalam kawasan.

2. Aspek visual dapat melalui : melihat secara bebas pada

keindahan panorama alam yang penuh dengan wama-

warni alami serta menimbulkan kesan menyatu dengan

alam.

C. Kebebasan dan Kedinamisan

1. Kebebasan, yaitu membutuhkan suasana yang bebas diluar

rutinitas yang biasa dihadapi.

2. Kedinamisan, kedinamisan dalam ruang gerak sehingga

untuk itu perlu penataan ruang luar yang tidak monoton.

Dalam melakukan kegiatan rekreatif ini manusia

membutulikan perencanaan ruang luar yang secara keseluruhan

terbuka dengan tujuan untuk memberi keseimbangan itensitas antara

unsur-unsur buatan manusia dengan unsur-unsur alam sehingga

mengundang atau menerima orang-orang yang datang dan terjadi

W Chuhli.Onc Thud of Out Tun^ 1985
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komunikasi antara bangunan dengan lingkungan sekitamya yang

terjadi karena adanya aktifitas yang membutuhkan suasana atau sifat

kegiatan santai ataupun sifat rekreatif.

II.2. Tinjauan Sejarah Teknologi Penerbangan

II.2.1. Sejarah Teknologi Penerbangan di Dunia

Perkembangan teknologi penerbangan dimulai dari era balon udara,

terbang layang, kapal udara, pesawat terbang, pesawat jet, helicopter,

hingga terciptanya pesawat supersonik yang kecepatannya melebihi

kecepatan suara.

Pada akhir tahun I700-an orang mencoba terbang dengan balon

udara, berdasarkan prinsip kantong kertas diisi udara panas, Montgolfiere

bersaudara dari perancis menjelang akhir abad kedelapan belas membuat

balon udara yang pertama dan berhasil diterbangkan pada tanggal 27

Agustus 1783.

Pada awal tahun 1800-an pesawat terbang layang pertama dibuat,

dengan menggunakan sayap dengan prinsip dari segi angkat dan hambatan

udara sehingga pesawat tersebut terbang.

Pada tahun 1902 Wright bersaudara (Orville dan Wilbur) berhasil

terbang dengan pesawat terbang bermesin terbang Kittyhawk, Nortli

Carolina USA.

Dengan berkembangnya kemajuan teknologi dan jumlah orang

pengguna pesawat terbang, maka terjadilah perkembangan-perkembangan

dari dasawarsa 50-an sampai dasawarsa 90-an. Hingga sekarang sudah

banyak pesawat-pesawat berbadan lebar mega(Mega Wide Body) dengan

kapasitas 600-800 penumpang, misalnya Antonov An 225 dengan rentang

sayap 88 meter yang merupakan generasi penerus dari Boeing B-747.

Menjelang tahun 2000, dibuat pesawat era super jumbo dengan ukuran

pesawat dari 12 hingga 20 kali ukuran jumbo sekarang (B-747) yang

memuat 500-1000 penumpang.

15
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H.2.2 Sejarah Teknologi Penerbangan di Indonesia

Penerbangan perdana, oleh Kapten Penerbang A.N.G. Thomassen

dengan pesawat Fokker 7 B setelah PD 1 mendarat di Cililitan ( sekarang
Halim Perdanakusuma ) tanggal 24 November 1924.

Penerbangan komersial pertama oleh KLM ( Koninklijke

Lunchtvaart Maatschapij ) yang bertugas menghubungi Angkatan Udara

Intemasional antar Hindia Belanda dan Hindia Timur.

Pesawat DC-3 Dakota RI-OOI "Seulawah" dibeli dari Singapura oleh

Pemerintah RI pada tahun 1948 untuk keperluan kepresidenan.

Setelah kedaulatan RI diakui, maka tanggal 1 Maret 1950 didirikan

Garuda Indonesia Airways ". Pada tanggal 24 Maret 1954 mulai

dinasionalisasikan dan memperluas penerbangannya ke negara tetangga.
Untuk melayani penerbangan local, pemerintah mendirikan P.N. Merpati
Nusantara Airlines sebagai anak perusahan.

Pada tahun 1971 dengan kebijaksanaan " Multi Airlines System "
lahirlah beberapa perusahan baru seperti : P.T. Dirgantara Airservice dan

P.T. Mandala Airservice. Mereka bersama pemerintah membangun
perhubungan udara di Indonesia.

Kemudian Indonesia juga mengalami suatu prestasi yang penting
dengan penggunaan Satelit Komunikasi Paiapa, sehingga Indonesia dapat
disejajarkan diri dengan bangsa lain di dunia dibidang informasi. Indonesia
juga mencatat perkembangan dalam dunia teknologi penerbangan yaitu
dengan diluncurkannya pesawat N-250 "Gatotkaca" yang dibuat oleh putra-
putri Indonesia melalui IPTN Bandung.

IL3. Tinjauan Bangunan Museum Penerbangan

11.3.1. Pengguna Bangunan

Manusia atau orang-orang yang berada didalam Museum terdiri dari
dua bagian:

A. Pengunjung, terdiri dari :

1. Para kolektor, ilmuwan.

2. Wisatawan dalam dan luar kota.
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3. Pelajardan Mahasiswa.

B. Pengeiola, yang terdiri dari :

Pimpinan atau Direktur, yaitu orangyang mengkoordinir dan bertanggung

jawab atas kelancaran kerja dari seluruh kegiatan yang berada dalam

tanggung jawabnya, seperti melaksanakan kebijaksanaan umum, teknis,

maupun ilmiah.

C. Unsur Pelaksana Service

Yang terdiri dari petugas keamanan, penjaga ruang, dan petugas

kebersihan.

11.3.2. Proyeksi Jumlah Pengunjung

Proyeksi jumlah pengunjung didasarkan dari data pengunjung yang

mengunjungi Museum TNI-AU Dirgantara Mandala Yogyakarta pada 20 th

mendatang.

Dasar pertimbangannya karena jumlah pengunjungnya relatif meningkat dari

tahun ke tahun.

Tabel 1. Perkembangan Kunjungan dari Th 1990-1998 di Museum Penerbangan TNI -AU

Mandala Yogyakarta

Tahun Pengunjung (orang) Pertambahan

Rata-rataTahun Bulan Hari
90-91 30.600 2.550 85
91-92 34.272 2.856 96 10%
93-94

"95-%
36 720

39.7X0

3.060 102 20%

3.3)5 111 30%
97-98 45 9(H) 3.825 128 50%

Pre>sentase pertambahan jumlah pengunjung : 50% setiap 5 1rh

Patokan jumlah pengunjung yang diambil adalah 85 perhari.

Pengunjung Museum diprediksikan untuk 20Th mendatang 340 orang / hari.

11.3.3. Jumlah Pengeiola Museum Penerbangan

Tabel 2. Jumlah Pengeiola Museum Penerbangan

No jabatan Jumlah (orang)
1 direktur 1
2

3 '
Wakil Direktur 1

Sckretaris 2
4 Kepala Tata Usaha 1
5 Staf Kepegawaian 2
6 Staf Keuangan 2

17
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7 Pcnja^a Ruang 3

*
Kcbersihan 8

! «7 KuriipLor 4

1 10 Kcpala Edukasi 1

ii Slaf Edukasi 4

!2 Kepala Konscrvasi 1

13 Slaf Konscrvasi 5

14 Kcpala Konscrvasi 1

15 Staf Konscrvasi 5

16 Kcpala Preparasi 1

17

IK

Staf Preparasi ,S

Kepala Pcrpuslakaan 1

19 Staf Pcrpuslakaan 4

20 Kcpala Sound & Video Kompuler 1

21
^ ...

„....

Staf Sound & Video Komputer 2

Kcpala Laboralonum 1

Staf Laboratorium 6

24 Kcpala Rcstorasi 1

25 Staf Rcstorasi 4

26

"27" ~
Kcpala Rcgristrasi 1

Staf Regristrasi 2

2X Kcpala Foto & Studio 1

29 StarFoto& Studio 3

30 Juru Gambar 2

31 Kcpala Pembuatan Rcplika I

32 Slaf Pembualan Rcplika 5

Total Jumlah Pengeiola 76

11.3.4. Materi Koleksi yang akan Dipamerkan

Jumlah obyek koleksi materi untuk tiap tahunnya rata-rata bertambah

0.4%, Jumlah obyek koleksi materi untuk proyeksi 20 tahun mendatang

berdasarkan rata-rata kenaikan tiap jenis materi koleksi, maka diasumsikan

mengalami kenaikan 8%.10 Jumlah total Materi yang disajikan pada Museum

TNI-AU Dirgantara Mandala, yang akan disajikan pada Museum

Penerbangan adalah :

Tabel 3. Materi Koleksi yangakan Dipamerkan

Jenis Obyek Materi Jumlah sekarang Jumlah 20 th Mendatang
1. Dokumentasi 226 244

2, Bcndcra 337 364

3, Pesawat Terbans 45 49

4. Hclikoptcr 11 12

5. Navigasi 2 3

6. Kokpit 3 4

7. Mesin Pesawat 15 16

8. Propeler 8 9

9. Parasut 25 27

10. Replika 167 180

11. Paluns 35 37

Museum TNI-AU Dirganluru Mandulu Yogyukurtu
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12 AlalSAR 94 101

13. Unit Radar

14. Planetarium

3 4

200 216

1?. Senjata Api 577 623

16. Pclurit Kcndali 4 5

17. Radio 2 3

18. Rudal 5 6

19. Senjata tajam 400 432

20. Simulator 5 6

21. Diaroma 13 14

22. Buku 191 206

23. Majalah 287 309

II. 3.5 Tata Pameran

Prinsip tata pameran pada museum penerbangan yang akan direncanakan,

dipengaruhi oleh keingintahuan pengunjung dengan sistem activity oriented,

dimana pengunjung dapat mencoba obyek pameran untuk membuktikan maupun

sekedar ingin tahu.

II.3.5.1 Tipe Pameran

Pameran tetap : Sistematika adalah jangka tetap, jangka waktu adalah 5

tahun pergantian koleksi didasarkan atas kebijaksanaan

pimpinan dan staf pengeiola.

Pameran Temporer : Objek seiaiu pameran seiaiu berubah, dengan tema

utama adalah teknologi dalam lingkup penerbangan, atau

dapat mengambil salah satu bagian dari pameran tetap.

Pameran Outdoor : Pameran Outdoor terbagi menjadi dua yaitu : yang

kesemuanya disajikan di ruang terbuka dan dipadukan

dengan perencanaan ruang luar. Pameran ini dapat berupa

objek mainan atau miniatur benda (Schlupture pesawat).

Pameran tetap di ruang terbuka bertujuan untuk

meningkatkan minat, atensi dan apresiasi masyarakat

umum mengenai perkembangan teknologi penerbangan,

sehingga tertarik untuk mengunjungi museum.
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11.3.5.2 Pola Penataan Objek Pamer

Macam dan Kelompok Ruang Pamer

A) Kelompok Ruang Pamer Utama

R. Pamer sejarah penerbangan Indonesia (Foto, lukisan).

R. Pamer proses perakitan pesawat Indonesia ( Foto, pesawat asli,

keterangan).

R. Pamer mesin pesawat dan pesawat modifikasi Indonesia (Foto,

mesin asli, pesawat asli, keterangan ).

B) Kelompok ruang pamer pendukung

R. Diaroma sejarah penerbangan Indonesia ( Model 3D ).

R. Pameran pesawat Outdoor.

R. Pameran Ruang angkasa.

C) Kelompok ruang pamer pelengkap

R. Pameran Temporer.

R. Pameran senjata pesawat.

R. Pameran spesifikasi pesawat Indonesia dan pesawat negara lain.

R. Simulasi Pesawat.

R. Aeromodelling.

Penghayatan mendalam dapat tercipta apabila terjadi runtutan

peristiwa yang saling berhubungan dan berkesinambungan serta saling

mendukung dalam penyajian materi koleksi maupun dalam penataan ruang-

ruang pamer.

11.3.5.3 Sistem Sirkulasi

Pengolahan sistem sirkulasi dikondisikan memberikan suasana

nyaman, dinamis, tidak ada pemaksaaan sirkulasi, dan kemudahan

pengunjung untuk melihat obyek koleksi yang disajikan.

Adapun komponen-komponen dari pola sirkulasi adalah :

1. Konfigurasi alur gerak.

2. Hubungan sirkulasi dengan ruang.
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11.3.5.3.1. Konfigurasi Alur Gerak

Jenis-jenis dari konfigurasi alur gerak adalah sebagai berikut:

a. Linear

Semua jalan adalah linear, jalan yang lurus dapat menjadi unsur

pengorganisir yang utama untuk satu deretan ruang-ruang. Sebagai

tambahan, jalan dapat melengkung atau terdiri atas segmen-segmen,

memotong jalan Iain, bercabang-cabang, membentuk kisarn (loop).

b. Radial

Bentuk radial memiliki jalan yang berkembang dari atau berhenti

pada sebuah pusat atau titik bersama.

c. Spiral

Sebuah bentuk spiral adalah suatu jalan yang menerus yang berasal

dari titik pusat, berputar mengelilingi dengan jarak yang berubah.

d.Grid

Bentuk grid terdiri dari dua set jalan sejajar, yang saling

berpotongan pada jarak yang sama dan menciptakan bujur sangkar atau

kawasan-kawasan segiempat.

e. Network

Suatu bentuk jaringan yang terdiri dari beberapa jalan yang

menghubungkan titik tertentu di dalam ruang.

f. Komposit

Pada kenyataannya, sebuah bangunan mempunyai suatu kombinasi

dari pola-pola di atas. Untuk menghindari terbentuknya orientasi yang

membingungkan, suatu susunan hirarki diantara jalur-jalur jalan bisa

dicapai denganmembedakan skala, bentuk, danjalannya.

Gb.2.1. Macam Konfigurasi Alur Gerak
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111.3.5.3.2. Hubungan Sirkulasi dengan Ruang

Jalan dengan ruang-ruang dihubungkan dengan cara-cara sebagai

berikut:

a. Melewati ruang-ruang

1) Integritas ruang dipertahankan.

2) Konfigurasi jalan lurus.

3) Ruang-ruang perantara dapat dipergunakan utuk menghubungkan

jalan dengan ruang-ruang.

b. Menembus ruang-ruang

1) Jalan dapat menembus suatu ruang menurut sumbunya, miring, atau

sepanjang sisinya.

2) Dalam memotong sebuah ruang, jalan menimbulkan pola-pola

istirahat dan gerak di dalam.

c. Berakhir dalam ruang

1) Lokasi ruang menentukan jalan.

2) Hubungan jalan dan ruang ini dipergunakan untuk mencapai dan

memenuhi secara fungsional atau melambangkan ruang-ruang yang

penting.

rrMM
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^

Gb.2.2. Hubungan Sirkulasi dengan Ruang

Keterangan Gambar : a. Melewati ruang-ruang

b. Menembus ruang-ruang

c. Berakhir dalam ruang
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11.3.5.4 Pola Sistem Sirkulasi Objek Pamer

A) Pola sirkulasi objek pamer yang berukuran kecil:

Lukisan,
patung.

2D, 3D
—•

Diaroma, unit
radar, senjata.

3D
-•

Pamer foto,
bendera

2D
->

Replika, mesin
pesawat,
simulator

3D

B) Pola sirkulasi objek pamer yang berukuran besar

R. Pamer

Indoor 3D

R. Pamer R. Pamer

Temporer 3D Outdoor 3D

C) Pola sirkulasi pengunjung terhadap objek pamer

Lobby R. Pamer tetap
Inn/temporer

R. Pamer outdoor —+» R. Penunjang
oameran

11.3.5.5 Teknik Penyajian Objek Koleksi

1. Ditempel pada panil (foto, dokumen, lukisan, dll).

2. Diletakkan pada vitrin.

3. Digantung dengan kawat (koleksi pesawat terbang).

4. Diletakkan pada meja peraga.

5. Diletakkan pada box standart.

6. Menggunakan diaroma.

11.3.5.6. Kenyamanan Gerak Pengamatan dan Jarak Pengamatan

Yaitu gerak dari kepala pengamat dalam melakukan kegiatn

pengamatan terhadap objek yang masih berada dalam batas kenyamanan.

Gerak kepala pengamat disini adalah gerak kepala kearah horizontal dan ke

arah vertikal.

Kenyamanan gerak pengamat kesamping kiri dan kanan minimal

45°, maksimai 55°. Untuk kenyamanan gerak kepala secara vertical kebawah

dan keatas 30°, maksimai kebawah 40° dan keatas 50°.
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Untuk pemakaian standar di Indonesia perlu diadakan penyesuaian

terhadap tinggi badan manusia, dimana:

1. Tinggi badan manusia Indonesia (rata-rata) diasumsikan 160cm,

sehingga dengan lebar dalii 10cm tinggi titik mata manusia Indonesia

(rata-rata) 150cm.

2. Tinggi minimal lukisan dari lantai dengan standar intemasional 95cm,

diadakan penyesuaian dengan tinggi badan rata-rata tersebut. Dengan

demikian juga dapat direduksi sebesar 10cm, yaitu 95cm-10cm= 85cm.

Kenyamanan pandang pengamat terhadap objek lukisan :

A) Potongan Vertikal

Gb.2.3. : Kenyamanan Pandang Pengamat vertical

B) Potongan Horizontal

seesi
5S&s^e&*ar

\ \
\s*;

Ml,/
\ 11,/

&
Gb,2.4. : Kenyamanan Pandang Pengamat horizontal

Keterangan :

A. Area pengamatan vertical.
B. Area pengamatan vertical di atas garis normal.
C. Area pengamaian vertical di bawah garis normal.
D. Jarak tepi bawah lukisan ke lantai.
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E. Area pengamatan detail.
F. Area gerak horizontal
G Jarak lukisan terhadap mata pengamat.
H. Tinggi mata pengamat terhadap lanlai
I. Area pengamatan horizontal.

Adhitya Rakhmatulah

11.3.5.7. Macam Kegiatan Pada Museum Penerbangan

Secara garis besar fasilitas Museum Penerbangan dapat dibagi menjadi:

A. fasilitas Utama

/. Out door Exhebition hall

Adalah merupakan ruang luar/landscape yang ada diluar

bangunan museum tersebut. Out door exhibition hall ini biasaiiya

mempunyai tema sehingga dapat menarik perhatian orang/

pengunjung dari luar karena obyek yang dipasang pada out door

mempunyai suatu nilai tersendiri.

Gb.2.5. Out door Exhebition hall

2. In door Exehihition Hall.

Adalah tata ruang dalam yang merupakan inti/pokok dari

sebuah museum dirgantara karena didalamnya terdapat dan terpasang

suatu obyek pokok yaitu pesawat terbang / sesuatu yang berkaitan

denagn dirgantara. In door exhibition hall ini berkaitan dengan

dirgantara. In door exbihition hal! ini juga mempunyai tema / alur

tersendiri yang dimana pengunjung akan dibawa melalui alur tersebut

seperti dalam cerita.
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Gb.2.6. Indoor Exhibition Hall

3. Planetarium Hall

Adapun suatu ruangan yang merupakan bagian dari in door

exhibition hail, tetapi mempunyai spcsitikasi yang berbeda.

Gb.2.7. planetarium Hall

Pada planetarium ini obyek yang tersaji pada umumnya

mempunyai kaitan dengan sejarah planet di angkasa luar (bidang

telckomunikasi ). Berbeda dengan air force museum, pada umumnya

museum dirgantara jenis ini tidak mempunyai planetarium hall, karena

museum dirgantara tersebut tidak membahas dan membicarakan

masalah satelit ruang angkasa.

Planetarium hall ini juga mempunyai tema/alur cerita sendiri.

Menurut sejarah perkembangan satelit komunikasi di dunia. Adapun

teknik penyajiannya tidak jauh berbeda teknik penyajian pada in door

exhibition hall yang membedakan hanyalah obyek sajiannya.
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4. Imax/Dome Theatre

Adalah suatu ruangan yang mempunyai kekhasan yaitu

penyajian obyek pada ruangan ini berupa obyek visual dimana

pengunjung yang memasuki ruangan ini duduk dan

menikmati/menonton layar lebar. Film yang diputar pada Imax/Dome

Theatre ini menceritakan tentang sejarah pesawat terbang dari talum

ke tahun.

Gb.2.8. Imax Dome Theatre

B. Fasilitas Pendukung

1. Simulation hall

Adalah ruangan penunjang bagi keberadaan suatu museum

dirgantara yang ruangan ini dapat membawa pengunjung seakan-akan

dibawa oleh pesawat ke tengah-tengah obyek yang nyata, sehingga

pengunjung akan merasa naik ke dalam pesawatsehenarnya.

2. Atrium Flight Shop I Gift Shop

Merupakan ruang penunjang dimana pada atrium flight shop

ini terhadap berbagai macam cinderamatayang mempunyai hubungan

dengan kedirgantaraan.

Pada atrium flight shop ini akan jumpai bermacam-macam

prototipe jenis pesawat terbang yang dijual sampai cindera mata.
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Gb.2.9. Atrium Flight Shop

3. Office

Merupakan ruangan pendukung yang sangat penting, karena

dari ruangan ini semuanya dapat dikendalikan dan dikeloia dengan

scbaik mungkin. Kantor museum dirgantara merupakan bagian dari

museum sehingga letaknya tidak harus berada di luar arena museum

tetapi bisa terletak didalam museum agar dapat mengkoordinasikan

semua jenis kegiatan dengan mudah.

4. Library

Merupakan suatu ruangan tempat pengunjung mendalami

maupun mcmahami sejarah dan teknologi pesawat terbang dengan

membaca buku. Perpustakaan pada museum dirgantara akan

mendukung jika dilengkapi dengan buku-buku yang mempunyai

kaitan dengan sejarah, selain itu pengunjung akan dapat bcrdiskusi

atau bertukar pikiran.

i i-7-w

Gb.2.10. Librar\
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11.4. Tinjauan Ruang

11.4.1. Ruang Luar

11.4.1.1. Pengertian Ruang Luar

Definisi ruang luar adalah ruang yang terdapat di luar bangunan ( out

door ); ruang tanpa pembatas (tidak ada pembatas);ruang yang terdapat di luar

atap."
11.4.1.2. Komponen Pembentuk Ruang Luar

Terdapat berbagai macam alur pola sirkulasi dari ruang luar menuju

sampai dengan ruang dalam (bangunan), adalah sebagai berikut:

a. Pola sirkulasi yang berliku-liku.

b. Pola sirkulasi linear.

c. Pola sirkulasi dengan adanya unsur-unsur vertikal disepanjang sisinya yang

akan memperkuat kesan pengarahan.

Sirkulasi ruang luar terdiri dari 2 macam, yaitu :

a. Sirkulasi manusia

Sirkulasi pedestrian membentuk pertalian yang penting dalam

hubungannya dengan aktivitas dalam site maka banyak hal-ha! yang harus

diperhatikan antara lain lebar jalan, penambah estetis yang menyenangkan,

fasilitas pembeda antara kendaraan dan manusia, dan Iain-lain.

b. Sirkulasi kendaraan

Secara hirarki dapat dibagi menjadi 2 jalur, yaitu jalur distribusi sebagai

jalur untuk gerak perpindahan lokasi (jalur cepat), dan jalur untuk melayani

bangunan (jalur lambat). Keduanya harus terpisah sehingga kelancaran lalu-Iintas

dapat dijamin. Fasilitas penunjang yang diperlukan antara lain rambu-rambu lalu

lintas dan ruang parkir yang mana harus disesuaikan dengan keadaan site yang

tersedia.

Mward T.White, "Oritering systems: an ideduction to architectural design;,1973
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11.4.2. Ruang Dalam

11.4.2.1. Pengertian Ruang Dalam

Definisi dari ruang dalam adalah suatu wadah yang dibatasi dengan

bidang (lantai), bidang vertikal (dinding), dan bidang yang melingkupi (atap),

yang juga mempunyai bentuk, ukuran, wama, tekstur, serta kualitas lainnya yang

mengungkapkan dan mewadahi suatu fungsi tertentu.

11.4.2.2. Komponen Pembentuk Ruang Dalam

Dalam penentuan terhadap visual ruang dalam erat kaitannya dengan

unsur-unsur dan prinsip-prinsip penyusunan tata ruang dalam tersebut adalah :

a. Pembentuk ruang.

b. Pengisi ruang, seperti : perabot yang sesuai dengan ukuran, bentuk, type, dan

tata letak di dalam ruang dalam.

c. Pelengkap ruang/aksesoris ruang dalam, misalnya hiasan, lampu, dll.

11.4.3. Knteria sebagai Pedoman Penentu Karakter Rekreatif

Pencerminan karakter rekreatif pada tata ruang dalam dan luar dapat

diungkapkan dalam suatu wujud sebagai berikut:

1. Dinamis

Dinamis digunakan dengan menghadirkan penataan ruang-ruang yang

mengalir adanya pergerakan, hal ini dapat diwujudkan dengan penempatan ruang-

ruang pameran yang dipadukan dengan sirkulasi utama sehingga adanya

pergerakan dalam mengamati objek pameran.

Gb.2.1 1. dinamis
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2. skala

Penggunaan skala besar dan kecilsehingga menghadirkan sesuatu ruang

yang tidak monoton, hal ini dapat dihadirkan dengan memperhatikan penggunaan

skala pada ruang pamer untuk memperkuat suasana suatu ruang dengan ruang

lainnya.

^-r A.-..

-kit

Gb.2.12. Skala

3. Unsuralam

Penggunan unsur alam yaitu vegetasi dan elemen air pada ruang pamer

dapat menimbulkan ruang pamer yang tidak kaku. Baik sebagai pembatas antar

ruang sehingga ruang tidak terkesan tertutup.

Gb.213. Unsur alam

4. pencahayaan

Penggunaan pencahayaan yang berkelap kelip sehingga menimbulkan

perasaan yang menyenangkan dengan memperhatikan objek cahaya tersebut, hal

ini dapat diwujudkan pada perletakan cahaya pada ruang pamer atau pada

pencahayaan luar bangunan yang memperkuat kesan ekspresi bangunan.

. /-nrrr'v

/ \

Gb.2,14. Pencahavaan
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5. Wama dan Material

Beberapa pembentuk dari suasana ruang yang rekreatif adalah dibentuk

oleh wama dan material. Dimana kedua unsur pembentuk tersebut saling

berkaitan yang perpaduan tersebut menciptakan suasana ruang yang tidak

membosankan. Material diwujudkan dengan penggunaan elemen transparan

sebagai dinding atau kulit luar dari penampilan bangunan.

/

Gb.2.15. Material

Untuk memperkuat kesan rekreatif pada ruang pamer maka digunakan penentu

karakter rekreatif yaitu : Dinamis, Skala, Unsur Alam, Pencahayaan, dan Material.

11.5. Tinjauan Tata Massa

Penentuan bentuk dasar massa yang mempunyai ciri tertentu yang sesuai

dengan fungsinya yaitu museum penerbangan, bentuk-bentuk yang diambil adalah

bentuk dasar massa yang dinamis yang didapat dari pengolahan bentuk-bentuk

dasar geometris (segitiga, lingkaran, persegi, dll).

Macam pola massa;

1. Pola massa tunggal, yaitu terdiri dari satu unit massa yang digubah

susunannya.

2. Pola massa majemuk, yaitu terdiri dari beberapa unit massa yang digubah

susunannya.

11.6. Tinjauan Pemilihan Lokasi

Penentuan pemilihan lokasi, dapat menunjang keberadaan museum

penerbangan temtama mengenai bentuk (site) yang akan menentukan orientasi

bangunan. Penentuan pemilihan lokasi ini didasari dengan studi kasus mengenai

museum penerbangan yang ada diseluruh dunia, adapun penentuan pemilihan

lokasi ini akan sangat berkaitan dengan fungsi museum itu sendiri.
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Museum penerbangan yang akan memamerkan obyek lokasi yang nyata

( dengan skala 1:1) tentunya lokasi tersebut harus mudah diakses oleh obyek

koleksi itu sendiri (pesawat terbang), berbeda apabila suatu museum akan

memamerkan suatu obyek koleksi berupa miniatur pesawat terbang maka lokasi

museum tersebut tidak harus berdekatan dengan apron (landasan pesawat terbang)

yang akan memudahkan akses obyek lokasi.

Berdasarkan studi kasus maka lokasi Museum Penerbangan dibagi menjadi:

a. Berdekatan dengan kawasan Bandar udara

Bahwa museum penerbangan yang berada dekat dengan kawasan

Bandar udara maka akan lebih mudah dan cepat dalam mengaksesnya,

disamping itu kesan atau nuansa kedirgantaraan akan lebih terasa lebih

kental karena terletak pada zona yang dekat dengan kawasan Bandar

udara.

b. Berada didalam kawasan Bandar udara

Bahwa museum penerbangan yang berada di kawasan Bandar

udara tentunya akan lebih memudahkan akses dalam bangunan, tetapi

bcrdasar studi kasus sedikit sekali museum penerbangan yang berada

didalam kawasan Bandar udara. Hal ini disebabkan karena kawasan

Bandar udara harus bebas dari semua kegiatan yang dapat mengganggu

jalannya aktititas dan kegiatan penerbangan.

Berikut ini adalah contoh hasil studi kasus yang didapat dari buku-buku panduan

dan media elektronik (internet) yang menunjukkan beberapa lokasi Museum

Penerbangan yang berada di negara lain :

Canada Aviaton Museum

LETAK DIKOMPLEK ROCCL1FFE FLYING CLUB

LOKASI CANADA AVIATON MUSEUM BERDEKATAN DENGAN LAPANGAN

UDARA YANG MEMUDAHKAN AKSES/KEG1ATAN MUSEUM.12

Sumber : Hup; /Avww.avialoiLnn ^c.ca/Enfc'Muse uniintb/wusgumJilml
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PWM0K

Gb.2.16. Canada Aviaton Museum

Resume : Lokasi museum Penerbangan yang tcrpilih dari studi kasus diatas

yaitu berada berdekatan dengan kawasan Bandar Udara yang
nantinya memudahkan akses dalam bangunan museum, dan dicari

yang tidak mengganggu aktifitas pada Bandar Udara.
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