
Museum Penerbangan Di Surakarta Adhitya Rakhmatulah

BAB IV

KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN MUSEUM

PENERBANGAN

1V.1 Konsep Perencanaan

IV.l.l. Konsep Lokasi

Keterangan lokasi:

a. Luas site :28.000m2,

b. Site berada berdekatan dengan kawasan Bandar Udara Adi Sumanno.

c. Site dilalui jalur utama Minimal lebar 10m.

d. Adanya akses langsung dari Bandara Udara Adi Sumarmo (akses barang).
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Gb.4.1. Konsep Site Museum Penerbangan

Keterangan gambar:

1. Bentuk persegi panjang

a. Main entrance terletak disebelah Timur.

b. Posisi side entrance terletak disebelah Utara.

2. Dilalui oleh jalan utama

a. Utara : Jalan Panasan Adi Sumanno.

b. Timur : Jalan Panasan Adi Sumarmo.

c. Selatan : Tanah kosong.

d. Barat: Tanah kosong.

Panasan Adi

Sumarmo
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IV.2. Konsep Tata Massa

Konsep tata massa terbentuk dari bentuk pesawat terbang yang

dimetaforkan, dari bentuk tersebut ada lagi pemecahan massa menjadi bentuk-

bentuk massa yang lebih kecil.

Pemecahan untuk ruang luar ditentukan dari pengolahan bentuk dasar yang

dinamis dengan sirkulasi radial sebagai pengikat bangiman ruang luar tersebut,

untuk mewujudkan suasana rekreatif maka sirkulasi yang mengikat ruang-ruang

luar tersebut dibuat linear dan berliku-liku ditambah adanya pemanfaatan elemen

alam,dan permainan struktur selasar, sculpture, dan pemanfaatan landscape.

Gb.4.2. Konsep Tata Massa
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IV.3. Konsep Tata Ruang Dalam yang Rekreatif

IV.3.1. Bentuk Ruang Dalam pada Ruang Pamer

Perwujudannya :

Bentuk : Dengan penggabungan dan perletakan ruang yang dinamis.

Lantai : Permainan pola lantai, permainan split lantai.

Dinding : Penataan bidang dinding dengan bukaan transparan.

Plafon : Permainan ketinggian plafon.

Warna : Pada bidang dinding yang mendukung kegiatan Pameran.

Pencahayaan : Pencahayan yang berbeda pada ruang pamer dan mang

umum

Pergerakan : Padamangsimulator dan objek pameran yang dapat bergerak.
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Gb.4.3. Konsep Tata Ruang Dalam yang Rekreatif pada Ruang Pamer
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IV.3.2. Konsep Sirkulasi Ruang Dalam

Tipe Pameran : Pameran kecil, sedang, besar, dan besar sekali.

Sirkulasi ruang dalam : Dari mang ke ruang yang dihubungkan dengan

sirkulasi yang menembus ruang-ruang dengan pola sirkulasi linear yang

mengalir karena adanya pergerakan yang terbentuk dari perletakan ruang-

ruang yang dinamis itu sendiri dan didukung adanya permainan pola lantai,

permainan tinggi lantai pada tiap-tiap ruang pameran yang berbeda-beda

dan permainan tinggi plafon.
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Gb.4.4. Konsep Sirkulasi Ruang Dalam

TV.4. Konsep Tata Ruang Luar yang Rekreatif

IV.4.1. Konsep Pencapaian ke bangunan

Pencapaian ke bangunan pada ruang luar pameran dicapai dengan

pencapaian secara linear yang berbelok-belok mflfewati ruang-ruang dengan

menggunakan elemen vegetasi, elemen air sebagai pengarah sirkulasi yang

rekreatif, dan ditambah sirkulasi radial sebagai pusat dari massa ruang luar yang

sudah mengalami metamorfosis menjadi ruang yang lebih dinamis. Pusat sirkulasi

radial itu sendiri menggunakan elemen air sebagai pusatnya dengan bentukan

lingkaran yang menguatkan kesan yang dinamis tidak kaku.
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Gb.4.5. Konsep Pencapaian Ruang Luar yang Rekreatif

1V.4.2. Konsep Sclupture,EIemen alam, dan material

Sclupture pesawat terbang atau sesuatu yang berhubungan dengan

teknologi tinggi akan digunakan sebagai alat untuk menarik menarik pengunjung,

biasanya diletakkan didepan bangunan sehingga akan terlihat dari jalan dan tidak

memungkinkan diletakkan pada ruang dalam. Penataan elemen alam dengan

penciptaan taman-taman yang didukung dengan bangku-bangku taman, gazebo

diwujudkan berdekatan dengan mang gift shop, restorasi, aeromodelling dan

pameran out door. Untuk mang luar banyak yang menggunakan material

transparan atau malahterbuka untuklebihdapat berinteraksi dengan alam.

Cib.4.6. Konsep sculpture, elemen alam dan material
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IV.4.3. Konsep Landscape

Pengolahan landscape pada museum penerbangan ini adalah

pemanfaatan landscape pada museum yang bertrap dengan perwujudannya

adanya aliran air yang mengalir karena adanya topografi yang bertrap tersebut,

selain itu topografi dimanfaatkan didalam penciptaan tribun yang mendukung

kegiatan aeromodelling, sehingga tidak perlu meninggikan lalian tetapi mengikuti

topografi dengan ditambah elemen alam seperti vegetasi didalam penciptaan

ruang luar yang rekreatif.

Gb.4.7. Konsep Landscape

1V.5. Konsep Kualitas Ruang

IV.5.1. Konsep Pencahayaan

Pencahayaan alami menggunakan skylight dan bukaan transparan yang

diwujudkan pada mang pamer besar sekali. Untuk mang umum menggunakan

bukaan dengan kaca transparan

Pencahayaan buatan, teknik penerangan merata dan penerangan setempat. Dari

analisa maka jenis lampu yang dipilih adalah TL dan lampu Spot, lampu spot

untuk penerangan di dalam ruang pamer pada khususnya dan TL pada ruang-

ruang penerima, administrasi, service, dan Iain-lain.

Gb.4.8. Konsep Pencahayaan
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IV.5.2. Konsep Penghawaan

Penghawaan Alami untuk ruang yang tidak memerlukan pengkondisisan

khusus., yaitu dengan bukaan pada dinding dan atap yang dapat mengkondisikan

ruangan tidak panas, diwujudkan pada ruang-ruang umum.
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Gb.4.9. Konsep Penghawaan

Penghawaan buatan AC sistem sentral (menggunakan AHU) dan sistem split

untuk ruang administrasi.

Sistem distribusinya :

COOLING

TOWER Ruang

4 i y
AHU

i i

1 rFreon AHU

KOMPRESOR
«-H

RuangPvU •SUCiM >UR EVAF'URAIU K

IV.6. Konsep Utilitas

A. Listrik

Sumber utama adalah PLN, sumber cadangan : generator set dan baterai

untuk lampu darurat.

Sistem distribusinya :

PLN

Panel Utama Panel Pembagi • Ruangan

Gensel
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B. Plumbing

Air bersih menggunakan : PAM dan air tanah.

Jumlah air bersih total= 47.200 liter

Hydrant box= 24.000 liter.

Sistem distribusi :

Adhitya Rakhmatulah

PAM

Sumur

Kamar

mandi,wc,pantry,
hydrant,Ac,
landscape

Reservoir

bawali

Reservoir

atas

Air hujan : air luijan dari bangunan dialirkan melalui bak kontrol dialirkan

ke sumur air hujan / sumur peresapan.

Air kotor : Pembuangan air kotor dari kloset menggunakan septic tank dan

rembesan.

Kotoran Wc

C. Pencegahan Kebakaran

Sebelum kebakaran : tliennal detector dan smoke detector dengan type : Master

code system.

Saat kebakaran : Springkler, lire hydrant, dan fire extinguisher.
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D. Penangkal Petir

Sistem konvensional dan sistem faraday, menggunakan tonggak besi dengan

panjang 30 cm yang dihubungkan pada kabel yang ditanamkan pada tanah atau

ground.

IV.7. Konsep Struktur

A. Sistem Upper Structure

Sistem struktur utama yang digunakan adalah sistem beton bertulang, space

frame serta sistem plat beton. Pada ruang pamer in door yang menggunakan

bentang lebar memakai rangka baja dengan bukaan sky light dengan sistem

rangka mang, sedang untuk ruang pamer yang lain menggunakan plat beton

dikombinasikan dengan bukaan skylight.

B. Sistem Sub Structure

Sistem sub struktur menggunakan pondasi tiang pancang yang dikombinasikan

dengan beton bertulang untuk menunjang beban berat pada struktur atap, untuk

ruang -ruang umum memakai pondasi batu kali dan beton bertulang.

Gb.4.10. Konsep Struktur
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