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Abstrak
Oleh Arfin Praba Djuniadi Putra
Mahasiswa Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta

Kota Kudus sudah terkenal dengan peninggalan-peninggalan bernilai sejarah,
terutama peninggalan kebudayaan Islam Pesisir Utara Jawa (akulturasi antara kebudayaan
Jawa, Hindu, dengan agama Islam). Namun selain itu, ternyata Kota Kudus juga
menyimpan situs bersejarah dari kehidupan satu hingga dua juta tahun yang lalu.
Ditemukannya Situs Purbakala di sekitar perbukitan Patiayam di Kabupaten Kudus telah
menjadi daya tarik sendiri bagi para peneliti bidang Arkeologi, yang mana di situs ini
telah ditemukan berbagai macam fosil binatang purba dari kehidupan 1 juta hingga 2 juta
tahun yang lalu. Hal ini tentunya menjadi sebuah penemuan besar di bidang ilmu
pengetahuan, dimana gambaran kehidupan masa lampau di sekitar Pulau Jawa akan
semakin terungkap. Namun keberadaan benda cagar budaya di Situs Patiayam saat ini
sangat memprihatinkan. Begitu juga dengan keberadaan kawasan situs ini sendiri. Tidak
tersedianya sarana dan prasarana yang mewadahi benda cagar budaya dan situs ini
menjadi sebuah permasalahan yang dapat mengancam kelestarian peninggalan bernilai
sejarah ini.
Gagasan awal proyek tugas akhir ini berasal dari sebuah respon atas adanya
permasalahan yang telah disebutkan diatas melalui sebuah desain arsitektur. Solusi yang
dilakukan yaitu melaluia sebuah perancangan museum situs purbakala di sekitar kawasan
Patiayam. Perancangan sebuah museum yang menitik beratkan pada kelestarian benda
cagar budaya serta lingkungan di kawasan situs cagar budaya.
Pada dasarnya keberadaan museum itu sendiri adalah untuk menjaga kelestarian
benda koleksinya, disamping itu juga mengkomunikasikannya kepada masyarakat
melalui pameran. Namun pada kenyataannya saat ini keberadaan museum cukup
dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Padahal di dalam museum ini kita
bisamemperoleh banyak hal yang bermanfaat.
Melihat fenomena ini, bangunan museum nantinya diarahkan pada sebuah desain
yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan di sekitar situs dan kelestarian benda
koleksinya. Dimana nantinya pengunjung diajak untuk tidak hanya menikmati benda
koleksi, namun juga dapat merasakan keindahan alam di sekitar kawasan situs. Sehingga
pengunjung diharapkan mampu mendalami dan memahami betapa sangat indah dan
berharga alam ciptaan Tuhan yang telah dititipkan kepada kita.

Kata kunci : Museum, Situs Purbakala, Kudus
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Abstract
By Arfin Praba Djuniadi Putra
Students of Architecture Faculty of Engineering, University of Sebelas Maret
Surakarta

Kudus town is famous for its relics of historical value, especially the Islamic
cultural heritage North Coast of Java (Java acculturation between cultures, Hindu, Islamic
religion). But other than that, it also keeps the Holy City of the historic sites of the life of
one to two million years ago. The discovery of ancient sites around the hills in the district
Patiayam Kudus has become an attraction itself for the researchers in the field of
Archaeology, which at this site have been found a wide range of ancient animal fossils of
life 1 million to 2 million years ago. This is certainly a great discovery in science, where
the picture of ancient life around the island of Java will be increasingly revealed.
However, the existence of objects of cultural heritage in Patiayam site is currently very
poor. The same happens with the site itself. Unavailability of facilities that accommodate
objects of cultural heritage and the site becomes a problem that could threaten the
preservation of this historically valuable relics.
Initial idea of this thesis project stems from a response to the problems mentioned
above through an architectural design. Solutions that do the melaluia a design museum
archaeological sites around the area Patiayam. Designing a museum that focuses on the
preservation of objects of cultural heritage and the environment in the area of cultural
heritage sites.
Basically the existence of the museum itself is to preserve the collection objects,
as it also communicates to the public through the exhibition. But in fact this time the
existence of the museum is quite underestimated by the public. Yet in this museum we
bisamemperoleh many useful things.
Looking at this phenomenon, the museum will be directed to a design taking into
account the preservation of the environment around the site and preservation of collection
objects. Where visitors will be invited to not only enjoy a collection of objects, but also
can experience the natural beauty around the area of the site. So visitors should be able to
explore and understand how beautiful and precious creation of God who has entrusted to
us.

Keywords : Museum, Archaeological Sites, Kudus
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BAB I
PENDAHULUAN
A. JUDUL
“Museum Situs Purbakala di Kudus”
B. PENGERTIAN JUDUL
Museum situs purbakala adalah museum yang didirikan situs purbakala,
merupakan lembaga tetap, bersifat non-profit, terbuka untuk umum yang
berfungsi untuk memamerkan, dan mempublikasikan serta meningkatkan
pemahaman terhadap nilai penting benda cagar budaya dan situs tersebut, dengan
menitikberatkan pada kepentingan penelitian, pendidikan, rekreasi, serta
perdayaan masyarakat sekitar. 1
Museum Situs Purbakala di Kudus adalah suatu wadah, yang melayani
kebutuhan publik, dengan sifat terbuka, dengan cara melakukan usaha
pengoleksian, mengkonservasi, meneliti, mengkomunikasikan, dan memamerkan
benda-benda peninggalan purbakala yang berada di sekitar kabupaten Kudus,
khususnya sekitar perbukitan Patiayam, kepada masyarakat untuk kebutuhan
studi, pendidikan, dan hiburan, dengan menitikberatkan pada kepentingan
penelitian, pendidikan, rekreasi, serta perdayaan masyarakat sekitar bukit Pati
Ayam.
C. LATAR BELAKANG
1. Museum di Indonesia
1

www.museum-jatim.blogspot.com
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Museum di Indonesia telah ada sejak abad ke-18, yang dimana pada
saat itu Indonesia masih berada di bawah kekuasaan kerajaan Belanda dengan
nama Hindia-Belanda. Museum di Indonesia didirikan dengan tujuan untuk
menciptakan kelembagaan yang melakukan pelestarian warisan budaya dalam
arti yang luas, artinya bukan hanya melestarikan fisik benda-benda warisan
budaya, tetapi juga melestarikan makna yang terkandung di dalam bendabenda itu dalam sistem nilai dan norma. Dengan demikian warisan budaya
yang diciptakan pada masa lampau tidak terlupakan, sehingga dapat
memperkenalkan akar kebudayaan nasional yang digunakan dalam menyusun
kebudayaan nasional. Museum sangat berperan dalam pengembangan
kebudayaan nasional, terutama dalam pendidikan nasional, karena museum
menyediakan sumber informasi yang meliputi segala aspek kebudayaan dan
lingkungan yang dibudidayakan oleh manusia.
Masih ada anggapan dari sebagian masyarakat bahwa museum adalah
tempat menyimpan benda-benda yang sudah berusia tua (rongsokan), gelap
dan kotor. Anggapan yang demikian tentu tidaklah benar, karena benda-benda
yang tersimpan di museum pasti mempunyai nilai, yang berguna bagi
kepentingan ilmu pengetahuan maupun kebudayaan.
Anggapan masyarakat yang seperti itu terhadap museum, tentunya
juga berdampak pada kurangnya minat masyarakat untuk mengunjungi
museum. Sebagian masyarakat masih belum sadar betapa bermanfaatnya
berkunjung ke museum. Beberapa tahun terakhir, masyarakat yang
berkunjung ke museum semakin berkurang di Indonesia.
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Berdasarkan data tersebut di bawah ini menyebutkan, pada tahun 2006
terdapat 4,56 juta pengunjung, turun menjadi 4,20 juta pengunjung pada tahun
2007, dan turun lagi pada tahun 2008 menjadi 4,17 juta pengunjung.
Tabel 1:
Jumlah pengunjyng museum di Indonesia

(Sumber: Pusat Pengelola Data dan Sistem Jaringan, Depbudpar 2009)

Pandangan negatif masyarakat terhadap museum pada umumnya,
tentunya tak lepas dari faktor fisik museum. Baik dari segi bangunan, benda
koleksi, dan tentunya yang tidak kalah penting adalah perawatan museum itu
sendiri. Di era modern seperti sekarang ini, pada kenyataannya masyarakat
cenderung memilih tempat hiburan seperti mall atau bioskop sebagai tempat
untuk mencari hiburan. Tidak heran, karena di mall atau bioskop, orang
disuguhkan dengan hal-hal yang berbau modern dan dimanjakan dengan
kenyamanan yang memang sengaja dibuat agar orang betah dan tidak kapok
untuk berkunjung kembali.
Kebanyakan museum di Indonesia mengadopsi bentuk-bentuk
arsitektur lokal yang ada di daerahnya. Sebenarnya hal tersebut memiliki
tujuan yang baik, yaitu mengangkat ciri khas daerahnya agar tidak hilang.
Tetapi terkadang pihak museum melupakan faktor kenyamanan, yang justru
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penting untuk menarik minat pengunjung. Tidak selamanya sebuah museum
harus ditampilkan dengan wujud bangunan atau bentuk-bentuk yang
tradisional atau klasik. Walaupun benda-benda yang ditampilkan adalah
benda-benda bersejarah peninggalan jaman dahulu. Hal ini dapat dilakukan
dengan penataan museum yang modern dan dilengkapi dengan fasilitas yang
canggih pula yang sangat memadai untuk menarik minat masyarakat terhadap
museum2. Bahkan sebuah museum yang mengusung konsep tradisional pun,
bisa dilengkapi dengan fasilitas yang canggih dan modern. Semua itu kembali
ditujukan bagi kenyamanan pengunjung. Yang terpenting adalah bagaimana
sebuah museum dapat menampilkan benda koleksinya dengan baik.
Saat ini pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
telah mencanangkan 2010 sebagai Tahun Kunjung Museum dan menjadikan
bagian dari Gerakan Nasional Cinta Museum (GNCM) hingga 2014. Hal
tersebut merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap keadaan museum
saat ini yang mengalami penurunan jumlah pengunjung dari tahun ke tahun.
Program tersebut dirancang untuk mendorong kesadaran masyarakat terhadap
arti penting museum serta meningkatkan jumlah pengunjung ke istana
penyimpanan benda-benda purbakala itu.
2. Museum Situs Purbakala di Indonesia 3

2

Ahli permu-seuman Ardi-widjaja (2008) mengklasifikasikan faktor permasalahan yang dihadapi
museum di Tanah Air antara lain terdapat kompleksitas fungsi museum yang tidak diimbangi
profesionalitas SDM, belum mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, dan peragaan koleksi
museum tidak ditata secara modem.(Bataviase.co.id: DEWA GDE SATRYA, Manajer Surabaya
Tourism Promotion Board)
3
Sumber: www.disbudpar.jatimprov.go.id
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Museum situs purbakala adalah museum yang didirikan situs
purbakala, merupakan lembaga tetap, bersifat non-profit, terbuka untuk umum
yang

berfungsi

untuk

memamerkan,

dan

mempublikasikan

serta

meningkatkan pemahaman terhadap nilai penting benda cagar budaya dan
situs tersebut, dengan

menitikberatkan pada kepentingan penelitian,

pendidikan, rekreasi, serta perdayaan masyarakat sekitar.
Di Indonesia, istilah museum situs mulai dikenal pada tahun 80-an.
Museum ini berawal dari didirikannya bengkel kerja (werkeet) sebagai sarana
penunjang kegiatan pemugaran bangunan purbakala yang dikembangkan pada
tahun 70-an. Dalam kegiatan pemugaran dibutuhkan pula bangunan yang
berfungsi untuk menyelamatkan benda cagar budaya sebagai akibat dari
maraknya pencurian, perusakan, dan penemuan benda cagar budaya oleh
masyarakat.
Kegiatan penelitian purbakala yang semakin meningkat, menyebabkan
makin kuatnya kebutuhan sebuah bangunan sebagai tempat penyimpanan
hasil temuan yang sekaligus berfungsi sebagai pusat informasi mengenai situs
tersebut. Temuan yang semakin bertambah, baik yang berasal dari penemuan
masyarakat maupun penelitian, pada gilirannya memerlukan sistem penataan
pameran / display dan pembuatan label informasi pada masing-masing
temuan. Dalam perkembangannya, pusat informasi tersebut akhirnya diubah
fungsinya menjadi museum situs purbakala. Peran museum situs sendiri yaitu
memberi gambaran atau

mengarahkan pengunjung sebelum mereka
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mengunjungi atau memahami nilai penting kearifan nenek moyang dimasa
lampau secara langsung dilapangan.
Hingga kini, museum situs yang dikenal di Indonesia, antralain
museum situs Manusia Purbakala Sangiran (Sragen, Propinsi Jawa Tengah),
Banten Lama (Propinsi Banten), Muara Jambi (Propinsi Jambi), dan Trowulan
(Mojokerto, Propinsi Jawa Timur).
3. Situs Patiayam di Kudus
Patiayam merupakan sebuah perbukitan yang terletak di kaki gunung
Muria, yaitu berada di gunung Slumpit. Tepatnya berada di Desa Terban
kecamatan jekulo Kabupaten Kudus. Situs Patiayam secara resmi baru
ditetapkan sebagai benda cagar budaya pada 22 September 2005, berdasarkan
surat keputusan Kepala Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3)
Provinsi Jawa Tengah nomor 988/102.SP/BP3/P.IX/2005. Situs sendiri
memiliki arti sebagai lokasi yang mengandung atau diduga mengandung
benda cagar budaya, termasuk lingkungannya yang diperlukan

bagi

pengamanannya.
Ditemukannya situs purbakala di Kota Kudus memang sempat
menggemparkan masyarakat. Situs purbakala di Desa Terban, Kecamatan
Jekulo Kabupaten Kudus itu memang terbukti menyimpan jejak-jejak zaman
purbakala. Peninggalan-peninggalan zaman purbakala ini bahkan dapat
langsung kita lihat tersebar di permukaan tanah pertanian penduduk sekitar,
seperti benda yang sama sekali tak berharga. Padahal benda-benda purbakala
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tersebut yang sekilas terlihat seperti batu biasa bagi penduduk sekitar,
mempunyai petunjuk kehidupan prasejarah yang tak ternilai harganya.
Sebagai tempat yang mengandung fosil seperti diketahui bahwa
gunung Muria dahulu bergabung dengan pulau Jawa hanya selama zaman es
(zaman glasial), yaitu sewaktu air laut surut. Dan sekarang bergabungnya
gunung Muria dengan pulau Jawa adalah karena adanya pelumpuran di
sepanjang daratan Semarang-Rembang. Di kaki selatan gunung Muria,
terbentuk suatu pusat letusan gunung berapi (erupsi) yang tersendiri yaitu
Patiayam. Di daerah tersebut ditemukan endapan vulkano-sedomenter
(endapan akibat letusan gunung berapi) yang banyak mengandung fosil
vertebrata yang berumur kurang lebih sekitar 800.000 tahun.
Patiayam berada di kaki gunung Muria, tepatnya di salah satu
bukitnya, yaitu gunung Slumpit, terdapat butiran bebatuan dari senyawa kimia
akibat aktifitas gunung berapi yang diikuti oleh puluhan mater pasir dan
lempung tufaan (batuan yang mengendap dari sumber air panas). Situs
Patiayam itu sendiri merupakan bagian dari endapan purba hasil letusan
gunung Muria.
Temuan-temuan yang dihasilkan dari situs ini adalah sisa-sisa
manusia purba Erectus yang berupa 1 buah gigi prageraham bawah dan 7
buah pecahan tengkorak manusia, yang diternukan oleh Dr. Yahdi Yain dari
Geologi ITB Bandung tahun 1979. Temuan yang lain berupa tulang belulang
binatang purba antara lain : Stegodon trigonochepalus (gajah purba), Elephas
sp (sejenis Gajah), Rhinocecos sondaicus (badak), Bos banteng (sejenis
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banteng), Crocodilus, sp (buaya), Ceruus zwaani dan Cervus/Ydekkeri martim
(sejenis Rusa) Corvidae (Rusa), Chelonidae (Kura-Kura), Suidae (Babi
Hutan), Tridacna (Kerang laut), Hipopotamidae (Kudanil). Temuan fosil-fosil
di Patiayam memiliki keistimewaan daripada fosil temuan di daerah lain. Hal
ini dikarenakan sebagian situs yang ditemukan bersifat utuh.
Selain ditemukan berbagai macam fosil-fosil manusia purba dan
hewan-hewan purba, Situs Patiayam juga ditemukan berbagai macam alat-alat
batu manusia purba seperti Serut, Kapak Perimbas ( Chopper) ,dan
Gigantolith.
Menurut Kepala Balai Arkeologi Yogyakarta Harry Widiarto lokasi
tempat ditemukannya fosil-fosil di situs Patiayam dapat dibagi menjadi empat
formasi. Formasi berarti seperangkat lapisan atau strata yang memiliki ciri
batu-batuan yang sama (baik dari sifat fisik, kimia, dan strukturnya) dan
mengandung sisa-sisa kehidupan yang sama pula, keempat formasi tersebut
adalah sebagai berikut:
-

Formasi Jambe (Meosin Akhir)

-

Formasi Kancilan

-

Formasi Slumprit

-

Formasi Suko Bubuk
Empat formasi itulah yang merupakan pusat penemuan jejak-jejak

masa lampau di situs tersebut. Hal inilah yang membuat situs ini kaya akan
segala macam jenis fosil. Sejauh ini peninggalan fosil-fosil manusia purba dan
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hewan-hewan purba masih disimpan di rumah penduduk sekitar Situs
Patiayam dan di Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Kudus. 4
Situs Patiyam merupakan tempat yang tepat untuk melakukan
perjalanan kembali ke masa prasejarah. Banyak hal yang bisa dipelajari di
situs ini, antara lain tentang kehidupan di masa lalu dan tentang misteri
evolusi makhluk hidup yang sangat menarik untuk diungkap.
4. Kondisi dan Potensi Kawasan Bukit Patiayam
Pati Ayam merupakan sebuah kawasan perbukitan yang terletak di
batas timur kabupaten Kudus, berbatasan dengan Kabupaten Pati. Kawasan
situs Patiayam sendiri sebenarnya masih menjadi milik Perhutani KPH
Kabupaten Pati. Sampai saat ini hal tersebut masih menjadi permasalahan
bagi berlangsungnya penelitian di situs Patiayam karena izin penggunaan
lahan dari Menteri Kehutanan belum turun.
Telah dijelaskan sebelumnya bahwa potensi terbesar dari kawasan
Patiayam ini adalah karena adanya situs peninggalan-peninggalan purba kala,
baik berupa fosil maupun alat-alat yang digunakan pada zaman purba. Potensi
yang amat berharga tersebut sebenarnya juga didukung dengan potensipotensi lain yang dimiliki kawasan bukit Patiayam. Antara lain adalah
keadaan geografis di sekitar bukit Patiayam. Sebenarnya keadaan geografis di
sekitar bukit Patiayam tidak jauh berbeda dengan keadaan di Sangiran.
Tanahnya tergolong tandus dan kering, namun keadaan udara di sekitar
kawasan Patiayam masih cukup segar dan belum tercemar. Tanahnya yang
4

www.kudusterkini.com
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berbukit-bukit menampilkan keindahan alam di kaki gunung Muria. Dengan
vegetasi berupa tanaman khas yang ada di daerah yang gersang, seperti
jagung, pohon jati, pohon waru, pohon pisang, dan lain sebagainya yang juga
mendukung keindahan alam di Patiayam.
Tidak hanya itu, letaknya yang cukup strategis juga merupakan salah
satu potensi yang dimiliki kawasan Patiayam. Berada dekat jalur pantura,
yaitu pada jalan raya Kudus-Pati pada kilometer 15. Utuk menuju kawasan
situs Patiayam, hanya berjarak kurang lebih 2,5 Km dari jalan raya utama.
Meskipun untuk saat ini keadaan jalan dari jalan utama menuju kawasan situs
Patiayam masih dalam keadaan rusak, karena memang daerah tersebut berada
di perkampungan yang masih dikelilingi sawah. Namun keberadaan situs
Patiayam masih mudah dijangkau baik dengan kendaraan roda dua maupun
kendaraan beroda empat.
Selain didukung dengan kondisi geografisnya, kawasan Patiayam juga
memiliki

potensi sumber daya manusia yang cukup baik. Dengan

ditetapkannya Patiayam sebagai situs purbakala dan setelah ditemukannya
berbagai macam fosil dan benda purba di sekitar

kawasan Patiayam,

penduduk sekitar juga turut berperan dalam pelestarian kawasan Patiayam.
Ditunjukkan dengan kepedulian warga yang turut mencari dan menggali fosilfosil purba. Tak hanya itu, tidak sedikit warga yang merelakan rumahnya
untuk dijadikan tempat penampungan sementara begi fosil-fosil yang telah
ditemukan. Tentunya antusiasme warga terhadap kawasan Patiayam akan
lebih besar ketika nantinya situs Patiayam menjadi obyek wisata sejarah.
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Karena hal tersebut dapat menjadi sumber pendapatan bagi warga sekitar yang
rata-rata bermata penceharian sebagai petani dan buruh pabrik.
Dengan potensi-potensi yang ada di kawasan Patiayam, tidak sulit
untuk mengembangkan kawasan ini menjadi sebuah kawasan wisata budaya,
wisata sejarah, serta kawasan wisata pendidikan. Tinggal bagaimana
mengolah segala potensi yang ada agar lebih baik dan tidak mensia-siakannya.
Kawasan Patiayam merupakan peninggalan yang tak ternilai harganya yang
dimiliki Bangsa Indonesia, khususnya kota Kudus.
D. PERMASALAHAN
1. Permasalahan Umum
Merencanakan dan merancangan Museum Purbakala di kota Kudus
sebagai suatu wadah, yang melayani kebutuhan publik, dengan cara
melakukan

usaha

pengoleksian,

mengkonservasi,

meriset,

mengkomunikasikan, dan memamerkan benda-benda peninggalan purbakala
yang berada di sekitar kabupaten Kudus, khususnya di sekitar situs Patiayam
kepada masyarakat untuk kebutuhan studi, pendidikan, dan hiburan dengan
tetap memperhatikan kelestarian situs purbakala di kawasan Patiayam.
2. Permasalahan Khusus
·

Merencanakan suatu site yang sesuai dengan kebutuhan bagi kegiatan
dalam museum purbakala di kota Kudus dengan memperhatikan
konservasi pada kawasan situs purbakala
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Merencanakan dan merancang pola tata massa dan pola sirkulasi yang
sesuai dengan kegiatan yang diwadahi pada bangunan museum purbakala
di kota Kudus sebagai tempat presentasi benda-benda purbakala

·

Merencanakan dan merancang pola peruangan dengan persyaratanpersyaratannya sebagai ruang museum purbakala yang mewadahi bendabenda peninggalan purbakala

·

Merencanakan dan merancang struktur dan utilitas ruang museum
purbakala di sebuah kawasan konservasi situs Patiayam dalam kaitannya
sebagai tempat memamerkan, menyimpan dan meneliti benda-benda
purbakala dengan memperhatikan kelestarian kawasan situs purbakala.

E. TUJUAN DAN SASARAN
1. Tujuan
Merumuskan

konsep

perencanaan

dan

perancangan

Museum

Purbakala di kota Kudus dengan memperhatikan konservasi kawasan situs
purbakala Patiayam.
2. Sasaran
·

Rumusan konsep lokasi site perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan
bagi kegiatan dalam museum purbakala di kota Kudus dengan
memperhatikan konservasi pada kawasan situs purbakala

·

Rumusan konsep pola tata massa dan pola sirkulasi yang sesuai dengan
kegiatan yang diwadahi pada bangunan museum purbakala di kota Kudus
sebagai tempat presentasi benda-benda purbakala
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Rumusan konsep pola peruangan dengan persyaratan-persyaratannya
sebagai ruang

museum

purbakala

yang

mewadahi benda-benda

peninggalan purbakala
·

Rumusan konsep struktur dan utilitas ruang museum purbakala di sebuah
kawasan konservasi situs Pati Ayam dalam kaitannya sebagai tempat
memamerkan, menyimpan dan meneliti benda-benda purbakala.

F. LINGKUP PEMBAHASAN
Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembahasan maka perlu adanya
pembatasan-pembatasan sebagai berikut :
·

Pembahasan hanya dilakukan dalam lingkup disiplin ilmu Arsitektur, dengan
analisis permasalahan pada sistem peruangan dan bangunan.

·

Pembahasan mengacu pada sasaran yang berupa tinjauan serta analisis yang
akhirnya akan menghasilkan konsep yang berupa penyelesaian masalah.

·

Pembahasan arah perencanaan dan perancangan berpedoman pada studi-studi
dari data yang diperoleh dan mempertimbangkan studi yang ada berupa objek
sejenis yang telah ada.

G. METODE PENGUMPULAN DATA DAN PEMBAHASAN
1. Metode Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data-data primer, yaitu berupa informasi-informasi
yang berkaitan dengan kasus-kasus yang terjadi (tempat dan peristiwa) yang
dibutuhkan sebagai pendukung konsep perencanaan dan perancangan, antara
lain dilakukan dengan cara:
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a. Observasi lapangan (site observation)
b. Wawancara mendalam (in-depth interview)
c. Studi literatur
d. Studi komparasi
Sebagai data sekunder digunakan literatur dan dokumen yang
berkaitan untuk mendukung data primer yang telah ada, sebagai pendukung
dalam proses perencanaan dan perancangan.
2. Metode Pembahasan
Informasi dan data-data yang telah diperoleh dari tahap sebelumnya
dianalisis sesuai dengan permasalahan dan persoalan yang ada, untuk
kemudian disintesakan sebagai bahan dalam penyusunan konsep perencanaan
dan perancangan.
H. SISTEMATIKA PENULISAN
Garis besar sistematika pembahasan dapat dikemukakan sebagai berikut :
Tahap I

: PENDAHULUAN

Mengungkapkan tentang pengertian judul, latar belakang masalah, tujuan, dan
sasaran yang hendak dicapai, permasalahan dan persoalan yang ada untuk
mewujudkan Museum Purbakala di Kudus, lingkup pembahasan, serta metoda
pambahasan.
Tahap II : TINJAUAN TEORI MUSEUM, MUSEUM SITUS, DAN FOSIL
Berisi kajian pustaka mengenai museum, teori-teori mengenai bangunan
museum, museum situs, ulasan singkat tentang fosil, serta studi banding tentang
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bangunan tersebut. Bagian ini selanjutnya akan digunakan sebagai landasan teori
bagi keseluruhan proses perancangan.
Tahap III : TINJAUAN LOKASI
Berisi tinjauan Kota Kudus secara umum dan kontekstualisme ide yang
mengarah pada pembentukan Museum Purbakala di Kudus, tinjauan lokasi Desa
Terban secara umum sebagai tempat terdapatnya situs purbakala, dan pembahasan
mengenai Situs Patiayam sebagai lokasi penemuan Benda Cagar Budaya, dalam
hal ini adalah fosil.
Tahap IV : ANALISIS PENDEKATAN KONSEP PERENCANAAN DAN
PERANCANGAN MUSEUM SUTUS PURBAKALA DI KUDUS
Pendekatan perencanaan, membahas tentang Analisa Makro dan

Mikro.

Analisa Makro berisi tentang analisa bentuk bangunan yang akan direncanakan
dengan berbagai kriteria desain dengan pertimbangan pengertian ekspresif dan
fungsi Museum Situs Purbakala di Kudus sesuai dengan bentuk bangunan berikut
analisa tentang site, klimatologi dan penzoningan. Analisa Mikro berisi analisa
peruangan sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tampilan bentuk
bangunan serta kesimpulannya yang merupakan kesimpulan dari proses analisa
yang merupakan landasan acuan untuk membuat desain bentuk bangunan ini.
Struktur bangunan yang akan digunakan dengan pertimbangan bentuk yang telah
didapat, analisa rencana utilitas bangunan dan sistem keamanannya. Dari tahap ini
diharapkan dapat dihasilkan suatu pra desain atau gagasan-gagasan awal
perancangan bangunan museum purbakala ini.
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Tahap V : KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN MUSEUM
SITUS PURBAKALA DI KUDUS
Menyimpulkan konsep perencanaan dan perancangan Museum Situs
Purbakala di Kudus, yang meliputi konsep tapak, konsep site, konsep peruangan,
konsep tampilan bangunan, konsep bentuk dan pola gubahan massa, konsep
desain interior, konsep tata ruang luar, konsep sistem struktur dan konsep sistem
utilitas.
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BAB II
TINJAUAN TEORI
A. MUSEUM
1. Pengertian Museum
a. Definisi museum menurut ICOM (International Council of Museum),
adalah sebuah lembaga yang bersifat tetap tidak mencari keuntungan,
melayani masyarakat dan perkembangannya, terbuka untuk umum, yang
memperoleh, merawat, menghubungkan dan memamerkan untuk tujuantujuan studi, pendidikan dan rekreasi, barang-barang pembuktian manusia
dan lingkungannya. 1
b. Definisi museum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah gedung
yang digunakan sebagai tempat untuk pameran tetap benda-benda yang
patut mendapat perhatian umum, seperti peninggalan sejarah, seni dan
ilmu.2
Museum didedikasikan untuk membantu masyarakat mememahami dan
mengapresiasi alam, sejarah peradaban, dan catatan artistik kemanusiaan, sains
dan pencapaian teknologi. Museum mengumpulkan objek sains, estetik, atau
benda

bersejarah,

merawat,

mempelajari,

menginterpretasikan

dan

memamerkannya untuk kepentingan edukasi publik dan kemajuan ilmu
pengetahuan.

1

Eleventh General Assembly for ICOM, diterjemahkan oleh Moh. Sutaarga, Proyek Pembinaan
Permuseuman Jakarta, Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
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Penulis dapat menyimpulkan bahwa museum adalah suatu wadah, yang
melayani kebutuhan publik, dengan sifat terbuka, dengan cara melakukan usaha
mengoleksi, mengkonservasi, meneliti, mengkomunikasikan, dan memamerkan
benda-benda peninggalan peninggalan sejarah, seni dan ilmu, kepada masyarakat
umum untuk kebutuhan studi, pendidikan, dan hiburan.
2. Fungsi, Peranan, dan Tugas Museum
a. Fungsi
Fungsi museum yang bertitik tolak pada definisi museum yang dirumuskan
oleh ICOM adalah sebagai berikut :3
-

Pengumpulan dan pengamanan warisan alam dan budaya

-

Dokumentasi dan penelitian ilmiah

-

Konservasi dan preservasi

-

Penyebaran dan pemerataan ilmu untuk umum

-

Pengenalan dan penghayatan kesenian

-

Pengenalan kebudayaan antardaerah dan antarbangsa

-

Visualisasi warisan alam dan budaya

-

Cermin pertumbuhan peradaban umat manusia

-

Pembangkit rasa takwa dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b. Peranan
Adapun peranan museum adalah sebagai berikut :4
-

Pusat dokumentasi dan penelitian ilmiah

-

Pusat penyaluran ilmu untuk umum

3

Drs. Moh. Amir Sutaarga,. “Pedoman Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Museum”. Cet III.
Proyek Pembinaan Permuseuman Jakarta, Direktorat Jendral Kebudayaan Dep.Dik.Bud, Jakarta,
commit to user
1990. Hlm. 28
4
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-

Pusat peningkatan apresiasi budaya

-

Pusat perkenalan kebudayaan antara daerah dan antar bangsa

-

Sumber inspirasi

-

Obyek pariwisata

-

Media pembinaan pendidikan sejarah, ilmu pengetahuan dan budaya

-

Suaka alam dan suaka budaya

-

Cermin sejarah alam dan kebudayaan

c. Tugas
Tugas museum di Indonesia yang menyangkut pelayanan terhadap masyarakat
luas adalah sebagai berikut :5
-

Menghindarkan bangsa dari kemiskinan budaya

-

Memajukan kesenian dan kerajinan rakyat

-

Turut menyalurkan dan memperluas pengetahuan kepada masyarakat

-

Memberikan metodik dan didaktik sekolah dengan cara kerja sama
yang bermanfaat dengan kunjungan para pelajar

-

Memberikan kesempatan dan bantuan dalam penyelidikan ilmiah

-

Memberikan kesempatam bagi penikmat seni

-

Memajukan bidang pariwisata

3. Klasifikasi Museum6
Museum dapat diklasifikasikan menurut beberapa aspek penggolongan, antara
lain :
a. Klasifikasi museum berdasarkan status hukumnya dibagi menjadi :
5
6

Museum Resmi (status negeri/pemerintah)
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Gambar 1:
Museum Bank Indonesia
(Sumber : www.thearoengbinangproject.com)

-

Gambar 2:
Interior Museum Bank Indonesia
(Sumber : www.lintasberita.com)

Museum swasta

Gambar 3:
Museum Basoeki Abdullah
(Sumber : www.marketplus.co.id)

Gambar 4:
Interior Museum Basoeki Abdullah
(Sumber : www.gedoor.com)

b. Klasifikasi museum berdasarkan jenis koleksinya :
-

Museum Umum

Museum yang mempunyai koleksi penunjang cabang-cabang ilmu
pengetahuan alam, teknologi dan ilmu pengetahuan sosial.

Gambar 5:
Museum Sribaduga
(Sumber : www.naskah-sunda.com)
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Interior Museum Sribaduga
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Museum Khusus

misalnya museum ilmu alam, museum ilmu teknologi, museum
antropologi, museum seni rupa dan lain sebagainya.

Gambar 7:
Museum Serangga
(Sumber : Edi Dimyati. 47 Museum Jakarta,
2010)

Gambar 8:
Interior Museum Serangga
(Sumber : www.google.com)

c. Klasifikasi museum berdasarkan berdasarkan lingkup wilayah tugasnya :
-

Museum Nasional

Merupakan

museum

yang

menjadi

urusan

pemerintah

yang

menggambarkan harta warisan sejarah dan kebudayaan nasional.

Gambar 9:
Museum Indonesia
(Sumber : www.museumindonesia.web.com)

-

Museum Lokal

Museum yang dapat dibagi lagi menjadi museum dengan ruang lingkup
tugas tingkat provinsi, kabupaten, kotamadya.
commit to user
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Gambar 10:
Museum Fatahillah
(Sumber : www.id.wikipedia.org)

d. Klasifikasi museum berdasarkan berdasarkan sifat bangunannya :
-

Museum Terbuka

Gambar 11:
Museum Trowulan
(Sumber : www.tempointeraktif.com)

-

Museum Tertutup

Gambar 12:
Interior Museum Listrik
& Energi
commit
to Baru
user
(Sumber : www.google.com)
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Museum kombinasi dari terbuka dan tertutup

Gambar 13:
Museum Gedong Arca
(Sumber : www.museuminbali.com)

Gambar 14:
Interior Museum Gedong Arca
(Sumber :
www.museumindonesia.com)

4. Persyaratan Museum
Secara umum persyarata museum adalah meliputi hal-hal antara lain lokasi,
ruang-ruang serta bangunan.
a. Persyaratan Lokasi
Menurut pedoman pendirian museum adalah sebagai berikut :7
1) Strategis, mudah dijangkau oleh angkutan umum.
2) Lokasi museum harus sehat:
-

Lokasi tidak terletak di daerah industri yang banyak pengotoran
udara (carbon, asam, garam)

-

Bukan daerah yang tanahnya berlumpur / tanah rawa-rawa atau
tanah pasir

-

Memperhatikan elemen-elemen iklim yang berpengaruh pada
lokasi itu, antara lain : kelembaban udara 55-65%, suhu 20o-24oC
(perubahan suhu yang terlalu besar dan suhu yang terlalu kering
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dapat merapuhkan ketahanan koleksi), sinar UV 300o A – 400o A
dapat memudarkan koleksi.
b. Persyaratan Bangunan
Persyaratan museum harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 8
1) Dalam

pembangunan

memperhitungkan

ruang-ruang

pembagian

untuk

koleksi

harus

ruangan, jumlah dan ukuran

ruangan, faktor iklim yang berpengaruh, sirkulasi udara yang baik
yaitu masalah sistem penggunaan cahaya
2) Bangunan museum harus sanggup menyelamatkan obyek museum,
personil museum dan pengunjung museum
3) Bangunan-bangunan museum harus mampu melindungi bendabenda koleksi dari :
a) Iklim
Perlu dikendalikan kadar kelembaban relatifnya antara 45-46%
dengan suhu antara 20o-24o C
b) Lingkungan
c) Cahaya
d) Serangga
e) Mikroorganisme
f) Penanganan koleksi
Sebelum benda koleksi ditetapkan sebagai benar-benar benda
koleksi museum, ia harus melalui suatu proses, yaitu :
-

Pengeluaran dari peti kemas bungkusnya

8

Drs. Moh. Amir Sutaarga,. “Pedoman Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Museum”. Cet III.
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-

Pendaftaran sementara

-

Fumigasi, penyemprotan dan pembersihan

-

Registrasi dalam buku inventaris

-

Penyaluran ke ruang kerja kurator atau ke laboraturioum
konservasi untuk proses identifikasi, klasifikasi dan
katalogisasi atau untuk penggarapan laboraturium,
retorasi, dan lain-lain

-

Gudang penyimpan koleksi museum

g) Bahaya kebakaran
4) Kesan bangunan museum tidak perlu angker, dingin, tetapi harus
mempunyai kesan hangat dan mengundang. Oleh karena itu gaya
yang dan penampilan arsitektur museum sebaiknya dapat
menjangkau semua lapisan masyarakat.
5) Persyaratan minimal bangunan museum terdiri dari:9
a) Bangunan pokok yang terdiri dari:
-

Ruang pameran tetap

-

Ruang pameran temporer

-

Auditorium

-

Ruang administrasi dan perpustakaan serta ruang rapat

-

Lab. Konservasi

-

Studio preparasi

-

Storage

commit
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b) Bangunan penunjang yang terdiri dari:
-

Keamanan / pos jaga

-

Gift shop dan cafetaria

-

Ticket box dan penitipan barang

-

Lobby/ ruang istirahat

-

Toilet

-

Tempat parkir, pertamanan pagar.

6) Syarat-syarat umum
a) Bangunan dikelompokkan dan dipisahkan menurut:
-

Fungsi dan aktivitas

-

Ketenangan dan keramaian

-

Keamanan

b) Pintu masuk utama (main entrance) adalah untuk pengunjung
museum
c) Pintu masuk khusus (SE) adalah lalu lintas koleksi, bagi
pelayanan, perkantoran ruang jasa serta ruang-ruang pada
bagian khusus
d) Area publik/ umum terdiri dari:
-

Bangunan utama (pameran tetap dan pameran temporer)

-

Audit, keamanan, Gift shop dan cafetaria, ticket box, toilet,
taman dan tempat parkir.

e) Area semi public terdiri dari bangunan administrasi (TU,
perpustakaan dan ruang rapat)
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f) Area privat, terdiri dari:
-

Lab. Konservasi

-

Studio preparasi

-

Storage dan ruang studi koleksi.

7) Syarat-syarat khusus
a) Bangunan utama (pameran tetap dan pameran temporer) harus:
-

Memuat benda-benda koleksi yang dipamerkan

-

Mudah dicapai dari luar maupun dalam

-

Merupakan bangunan penerima yang harus memiliki daya
tarik sebagai bangunan pertama yang dikunjungi oleh
pengunjung museum

-

Sistem keamanan yang baik, baik dari segi konstruksi,
spesifikasi untuk mencegah rusaknya benda-benda koleksi
secara alamiah, cuaca maupun kriminalitas.

b) Bangunan auditorium harus
-

Mudah dicapai oleh umum

-

Dapat dipakai untuk ruang pertemuan, diskusi, ceramah.

c) Bangunan khusus terdiri dari
laboratorium konservasi, studio preparasi, storage dan studi
koleksi harus :
-

Terletak pada daerah yang tenang

-

Mempunyai pintu masuk khusus
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-

Memiliki sistem keamanan yang baik (baik terhadap
kerusakan, kebakaran, insekta dan kriminalitas) yang
menyangkut segi konstruksi maupaun spesifikasi ruang.

d) Bangunan administrasi harus
-

Terletak strategis baik terhadap pencapaian umum maupun
terhadap bangunan-bangunan lain

-

Mempunyai pintu masuk khusus

5. Kegiatan Museum
a. Pengumpulan Koleksi
Meliputu kegiatan-kegiatan operasi lapangan, pemotretan di lapangan,
pencatatan dan pembuatan film dokumenter, transaksi jual belidari
sumber-sumber tertentu.
b. Penyimpanan dan Pengelolaan Koleksi
Meliputi kegiatan-kegiatan penampungan, penyimpanan, perawatan,
penelitian, pameran, penggandaan (reproduksi).
c. Preservasi
-

Reproduksi untuk menggandakan cadangan koleksi sekaligus sebagai
cara untuk menyelamatkan koleksi aslinya

-

Penyimpanan, untuk menyelamatkan koleksi dari faktor-faktor yang
merugikan

-

Registrasi, mencatat, memberikan, dan menyusun keterangan yang
menyangkut benda koleksi.

d. Observasi
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Penyelidikan untuk benda-benda calon koleksi, apakah sudah
memenuhi persyaratan sebagai benda koleksi museum

-

Penelitian, dilakukan di luar museum maupun di dalam laboratorium

-

Perawatan dan perbaikan dilakukan terhadap benda-benda koleksi
untuk mempertahankan kelestariannya.

e. Apresiasi
-

Pendidikan, museum juga berfungsi sebagai penunjang pendidikan
bagi masyarakat yang bersifat non formal

-

Rekreatif, museum sebagai obyek rekreasi yang menyajikan acaraacara yang bersifat menghibur.

f. Komunikasi
-

Pameran, terutama untuk museum-museum seni ruang pamer betulbetul merupakan sarana komunikasi antar masyarakat sebagai
pengamat dengan seniman sebagai pencipta

-

Pertemuan, antara pengelola dengan masyarakat sebagai pengunjung
kegiatan museum

-

Administrasi,

kegiatan

komunikasi

yang

berupa

penetapan

kebijaksanaan-kebijaksanaan dari lembaga yang lebih tinggi.
6. Struktur Organisasi Museum
Pengelolaan museum merupakan tugas pokok seorang kepala museum.
Akan tetapi dalam melaksanakan penyelenggaraan dan pengelolaannya
berbeda-beda tergantung dari jenis dan ukuran museum. Perbedaan dalam hal
ruang lingkup dan jaringan komunikasinya, baik komunikasi di dalam
organisasinya maupun komunikasi dengan pihak yang di luar.
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Kepala Museum

Tata Usaha
dan
Kepustakaan

Kurator
Koleksi

Konservator
Laboratorium

Preparator
Studio

Edukator /
instruktor

Bagian
Administrasi

Pengadaan
Seleksi

Reproduksi

Perencanaan

Informasi
Publikasi

Registrasi
Dokuman

Perawatan
Restorasi

Materi

Bagian
Registrasi
Perpustakaan

Katalogisasi

Bagian
Keuangan

Penyimpanan

Pameran
Pendidikan

Penelitian
Bagian Umum
Bagian Rumah
Tangga
Skema 1:
Struktur Organisasi Museum
(Sumber : Pedoman Penyelenggaraan dan Pengelolaan Museum, Dirjen Depdikbud)

Tugas –tugas yang dijalankan masing-masing personil dalam pengelolaan
museum adalah sebagai berikut :
a. Kepala museum (Pimpinan Museum)
Kepala museum memimpin segala kegiatan yang ada di dalam museum,
baik tata usaha, pekerjaan ilmiah, dan pekerjaan pengelolaan yang bersifat
teknis, seperti pameran dan perawatan.
b. Tata Usaha
Tugasnya antara lain :
1) Melakukan pekerjaan administrasi
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2) Berkenaan dengan urusan registrasi dan katalogisasi serta dokumentasi
koleksi
3) Pengadaan dana
c. Kurator
Bagian yang bersifat ilmiah sehingga memerlukan ilmuwan yang ahli di
bidangnya, untuk pengkajian tentang benda-benda koleksi museum, yakni
: identifikasi, katalogisasi, klasifikasi, riset, penerbitan dan metode
kelengkapan bagi penyajian serta mengawasi dan mengkoordinir benda
koleksi.
d. Konservator
Merupakan petugas yang secara langsung menyelenggarakan konservasi
koleksi dengan kegiatan meliputi :
1) Meneliti, merawat dan menjaga benda koleksi agar tidak mengalami
kerusakan (pemeliharaan).
2) Bersama staf lain memberikan pengarahan dalam desain pameran.
e. Bagian Bimbingan Edukatif / Instruktur
Merupakan penghubung staf ilmiah museum dengan pengunjung museum.
Bagian ini adalah bagian yang memberikan bimbingan penerangan yang
bersifat mendidik kepada publik secara luas, tugasnya yaitu :
1) Menyelenggarakan

ceramah, demonstrasi objek-objek museum,

pemutaran film dan sebagainya
2) Menentukan bahan-bahan penerangan (informasi).
f. Preparator
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Bagian yang membutuhkan fantasi, imajinasi, daya improfisasi dan
keterampilan teknis artistik. Preparator adalah teknisi yang merencanakan
dan menyelenggarakan pameran-pameran objek museum, baik pada
pameran tetap maupun temporer/khusus, tugasnya antara lain :
1) Membuat desain pameran
2) Melaksanakan tata fisik pameran
3) Memperbaiki kerusakan
g. Ahli Kepustakaan
Mempunyai tugas antara lain :
1) Menyeleksi buku-buku yang berkaitan dengan tujuan penyelenggaraan
museum
2) Mengumpulkan, mencatat, memelihara serta mengawetkan buku-buku
koleksi
3) Menyelenggarakan perpustakaan bagi kepentingan intern (pengelola)
dan ekstern (pengunjung).

B. MUSEUM SITUS
Di Indonesia, istilah museum situs mulai dikenal pada tahun 80-an.
Museum ini berawal dari didirikannya bengkel kerja (werkeet) sebagai sarana
penunjang kegiatan pemugaran bangunan purbakala yang dikembangkan pada
tahun 70-an. Dalam kegiatan pemugaran dibutuhkan pula bangunan yang
berfungsi untuk menyelamatkan benda cagar budaya sebagai akibat dari
maraknya pencurian, perusakan, dan penemuan benda cagar budaya oleh
masyarakat.
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Kegiatan penelitian purbakala
yang

semakin

meningkat,

menyebabkan makin
kebutuhan
sebagai

sebuah

tempat

kuatnya
bangunan

penyimpanan

hasil temuan yang sekaligus
berfungsi

sebagai

pusat

informasi

mengenai

situs

tersebut. Temuan yang semakin
bertambah, baik yang berasal
Gambar 15:
Museum Situs Sangiran
(Sumber : Dokumentasi pribadi)

penemuan masyarakat maupun
penelitian,

pada

gilirannya

memerlukan sistem penataan pameran / display dan pembuatan label
informasi pada masing-masing temuan. Dalam perkembangannya, pusat
informasi tersebut akhirnya diubah fungsinya menjadi museum situs
purbakala.
1. Pengertian Museum Situs
-

Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang
mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau
Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian
pada masa lalu.10

-

Museum situs purbakala adalah museum yang didirikan situs purbakala,
merupakan lembaga tetap, bersifat non-profit, terbuka untuk umum yang

10
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berfungsi untuk memamerkan, dan mempublikasikan serta meningkatkan
pemahaman terhadap nilai penting benda cagar budaya dan situs tersebut,
dengan menitikberatkan pada kepentingan penelitian, pendidikan, rekreasi,
serta perdayaan masyarakat sekitar. 11
2. Prinsip-prinsip12
Hal-hal

prinsip

yang

terkait

dengan

pendirian,

pengelolaan,

dan

pengembangan museum situs purbakala, antara lain sebagai berikut :
a. Umum
-

Pendirian museum situs purbakala harus didasarkan pada suatu hasil
kajian ilmiah

-

Pendirian museum situs purbakala oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah dan Masyarakat

-

Museum situs purbakala harus berbentuk non-profit, terbuka untuk
umum, menitikberatkan pada bidang pendidikan-kultural, penelitian,
dan rekreasi, serta mempinyai tugas untuk melestarikan dan
menyajikan/menginformasikan koleksinya.

-

Museum situs purbakala hanya dapat didirikan di situs atau kawasan
yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan
kebudayaan.

-

Museum situs purbakala harus dapat dimanfaatkan untuk kepentingan
ideologi, akademis, dan ekonomis.

-

Koleksi museum situs purbakala harus berupa temuan, hasil penelitian,
dan/benda-benda yang berasal dari situs tersebut.

11
12
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Koleksi yang berasal dari situs lain harus berupa temuan yang
memiliki hubungan dengan situs tempat didirikannya museum.

b. Pendirian
-

Pendirian museum situs purbakala harus mengacu pada keputusan
Menteri

Kebudayaan

dan

Pariwisata

Nomor

KM.33/PL.303/MPK/2004 tentang Museum.
-

Pendirian bangunan museum situs purbakala harus didahului dengan
peneliti arkeologis pada lahannya.

-

Bangunan museum situs purbakala merupakan bangunan baru yang
didirikan dilingkungan situasi tersebut. Pada situs tertentu, misalnya
benteng atau situs kota kuno, museum situs purbakala dan dapat
memanfaatkan bangunan lama yang berada dalam situs tersebut sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-

Dalam perencanaan fisik dan infrastrukturnya, bangunan museum situs
purbakala harus mengikuti kaidah pelestarian benda cagar budaya
sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku.

-

Lokasi bangunan museum situs purbakala harus berada di mintakat/
zona pengembangan.

-

Pengelolaan museum situs purbakala harus mendapat rekomendasi dari
instansi yang berwenang.

c. Pengelolaan
Pengelolaan musum situs purbakala harus mengacu pada Pedoman
Museum Indonesia tahun 2008 dengan mengikuti ketentuan sebagai
berikut:
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Pengelolaan museum situs purbakala meliputi pengelolaan bangunan,
koleksi, organisasi dan pengembangan program museum.

-

Pengelolaan museum situs purbakala dapat dilakukan oleh pemerintah
dan masyarakat,

-

Pengelolaan koleksi museum situs purbakala meliputi pengamanan,
perawatan, penelitian dan penyajian.

-

Penyajian koleksi museum situs purbakala harus mempertahankan
benda cagar budaya pada tempat aslinya.

-

Penyajian

koleksi

museum

situs

purbakala

harus

dapat

menggambarkan konteks antara benda cagar budaya dan situsnya.

Gambar 16:
Penyajian koleksi Museum Situs Sangiran
(Sumber : Dokumentasi pribadi)

-

Pengelolaan museum situs purbakala harus berorientasi pada fungsi
museum

sebagai

sarana

penyebarluasan

informasi,

penelitian,

pendidikan dan rekreasi.
d. Pengembangan
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Pengembangan museum situs purbakala harus berorientasi pada
peningkatan apresiasi masyarakat terhadap nilai penting situs berserta
benda cagar budayanya.

-

Pengembangan museum situs purbakala sarana wisata budaya harus
didasarkan pada wawasan pendidikan dan tidak bertentangan dengan
aspek pelestarian situsnya,

-

Pengembangan museum situs purbakala harus melibatkan seluruh
pemangku kepentingan (stakeholder) seperti kalangan akademis,
pengusaha, dan pemerhati museum.

-

Pengembanga situs purbakala harus memprioritaskan pemberdayaan
masyarakat setempat.

-

Pengembangan sarana museum situs purbakala harus mengacu pada
prinsip pendirian museum situs purbakala.

3. Pendirian Museum Situs13
Upaya pelestarian peninggalan benda cagar budaya berserta situsnya juga
menjadi tugas dari museum situs, Museum situs purbakala dapat mendukung
upaya pelestarian terhadap benda-benda yang dijadikan koleksinya serta
situsnya. Upaya pelestarian yang dilakukan oleh museum situs, antara lain
berupa

pemeliharaan,

perawatan,

perlindungan,

pemantauan,

serta

pengendalian suhu dan kelembaban udara ruang mikro.
Situs purbakala yang layak untuk didirikan museum situs, harus memenuhi
kriteria sebagai berikut :

commit to user
13

Ibid.

37

perpustakaan.uns.ac.id

-

digilib.uns.ac.id

Situs purbakala harus memiliki nilai penting dan informasi yang
potensial bagi studi kebudayaan, sejarah, dan ilmu pengetahuan.

-

Situs purbakala yang sudah ditetapkan sebagai situs berskala nasional
atau internasional didasarkan pada undang-undang yang berlaku.

a. Standar Museum situs
Pada dasarnya, museum situs purbakala adalah berupa bangunan baru
yang didirikan pada suatu situs purbakala atau yang dibangun dekat situs
tersebut, serta dirancang sebagai sebuah museum.
Mendirikan bangunan baru yang akan difungsikan sebagai bangunan
museum situs purbakala harus memenuhi standar teknis sebagai berikut :
1) Material
Material bangunan sangat menentukan kondisi lingkungan, baik
didalam maupun di luar museum situs purbakala. Hal ini dikarenakan
berbagai jenis material bangunan dapat memberikan efek terhdap suhu
dan kelembaban didalam bangunan secara berbeda-beda.
Material bangunan yang digunakan harus disesuaikan dengan
karakteristik benda cagar budaya dan kondisi lingkungan sekitar situs.
Material bangunan yang tidak sesuai dengan karakteristik dan kondisi
lingkungan situs akan memberikan efek buruk, baik terhadap bangunan
itu sendiri maupun lingkungan di sekitarnya. Sebagai contoh, kondisi
lingkungan yang sangat asam dapat merusak bangunan yang
menggunakan material dari kayu.
Kondisi lingkungan yang labil dan sering terjadi gempa, tidak
kondusif untuk didirikan bangunan material semen.
commit to user
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2) Arsitektur
Arsiktektur bangunan museum situs sangat menentukan keindahan
dan keserasiannya dengan situs serta lingkungan sekitarnya.
Bangunan yang baru dan berada di lokasi situs, sebaiknya bersifat
permanent. Gaya dan bentuk bangunannya di sesuaikan dengan
bangunan cagar budaya dan arsitektur tradisional lingkungan
sekitarnya. Namun, estetika dari arsitektur bangunannya saja, tetapi
juga kelestarian dari benda cagar budaya yang telah menjadi koleksi
museum situs purbakala.

Gambar 17:
Arsitektur Museum Situs Trowulan
(Sumber : www.yuanitanfield.wordpress.com)

Suatu bangunan museum situs purbakala yang memiliki terlalu
banyak jendela menyebabkan intensitas cahaya matahari yang masuk
ke dalam bangunan sangat tinggi. Intensitas cahaya yang tinggi dapat
mengganggu kelestarian koleksi museum situs.
Bangunan museum situs purbakala yang memiliki ventilasi terlalu
banyak dapat mengakibatkan suhu dan kelembaban di dalam bangunan
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museum situs bersifat fluktuatif. Kondisi yang demikian sangat
mengganggu kelestarian koleksi museum situs.
Selain itu, perencanaan arsitektur harus mempertimbangkan
pembagian antara zona piblik dan zona tertutup secara harus memiliki
akses bagi penyandang cacat dan akses pada saat terjadi bencana.
3) Penataan Lingkungan
Penataan lingkungan yang dibuat pada museum situs purbakala,
sebaiknya tidak mengubah karakteristik dari lansekap situs tersebut,
sehingga tidak mengubah lansekap aslinya. Penataan lingkungan
museum situs harus di dahului dengan kajian tentang kelestarian
lansekap situs tersebut.
4) Kelengkapan
Bangunan museum situs harus memiliki kelengkapan bangunan
yang dapat menunjang aktivitas dalam pengelolaannya, antara lain
meliputi :
-

Ruang penyimpanan koleksi,

-

Ruang studi koleksi,

-

Ruang perawatan,

-

Ruang preparasi,

-

Ruang pameran,

-

Ruang audiovisual,

-

Ruang kantor,

-

Ruang perpustakaan
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Kelengkapan bangunan tersebut dapat dikembangkan sesuai dengan
kebutuhan berdasarkan hasil kajian.
b. Sarana dan Prasarana
Pengelolaan suatu museum situs memerlukan sarana dan prasarana
yang akan menunjang aktifitas penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas
dan fungsi museum secara memadai. Sarana dan prasarana tersebut
meliputi :
1) Peralatan Teknis
Peralatan teknis diperlukan dalam seluruh kegiatan yang berlangsung
di museum situs dapat disesuaikan dengan peralatan teknis museum
pada umumnya, antara lain

meliputi:

peralatan

laboratorium

konservasi, peralatan dokumentasi, peralatan pengaman, peralatan
pencahayaan, alat mengatur suhu dan kelembaban, peralatan tata suara,
dan peralatan keadaan darurat.
2) Peralatan Administrasi
Kelengkapan peralatan administrasi dapat menunjang pekerjaan agar
lebih sistematis, dan mempermudah pengarsipan berbagai dokumen
kegiatan yang berlangsung di museum situs. Peralatan administrasi
tersebut meliputi : alat pengelolah data, ATK, formulir-formulir
kegiatan pengelolaan koleksi, dan lain sebagainya.
3) Perpustakaan
Perpustakaan museum situs purbakala merupakan suatu jenis
perpustakaan khusus yang harus memiliki referensi yang berkaitan
dengan koleksi dan situs, serta terbuka untuk umum.
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4) Media Penyebarluasan Informasi
Media penyebarluasan informasi pada situs purbakala yang utama
adalah berupa tata pameran atau penyajian informasi kepada
masyarakat tentang situs dan benda cagar budayanya. Dalam
penyebarluaskan

informasi di perlukan

berbagai jenis

media

penunjang, antara lain sebagainya.
5) Aksesibilitas
Aksesibilitas menuju museum situs purbakala diperlukan untuk
memberikan kamudahan kepada masyarakat penunjang museum.
Oleh

karena

itu

dalam

penentuan

lokasi

museum

perlu

dipertimbangkan kemudahan tersebut tanpa mengabdikan aspek
keamanan bagi penunjang maupun kelestarian situs.
Selain itu aksesibilitas juga harus ditunjang oleh infrastruktur yang
memadai, seperti adanya penunjuk arah, sanitasi, serta kamudahan
memperoleh informasi tentang museum situs tersebut, dan sebagainya.
c. Kelembagaan dan Tenaga Pengelola
Untuk mengelola museum situs purbakala perlu dibentuk suatu
kelembagaan yang legal dan berbadan hukum, bersifat mandiri, dan
mempunyai dana serta program yang memedai. Kelembagaan tersebut
dapat berupa institusi pemerintah, yayasan, atau organisasi masyarakat.
Agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, maka museum
situs purbakala perlu didukung oleh ketenagaan yang jumlah dan mutunya
memedai serta handal. Ketenagaan dalam museum situs terdiri dari
sebagai berikut :
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1) Kepala
Kepala museum situs purbakala bertugas memimpin pengelolaan
museum situs, Dalam menjalankan tugasnya, seorang kepala museum
situs dibantu oleh sejumlah staf.
2) Tenaga Administrasi
Museum situs purbakala harus memiliki tenaga administrasi yang
berkaitan dengan kesekertariatan, urusan dalam, kepegawaian, dan
keuangan. Tenaga administrasiini juga melakukan kegiatan surat
menyurat, pengarsipan, pengamanan, pemeliharaan, dan dokumentasi.
3) Tenaga Teknis
Pengelolaan sebuah museum sius purbakala membutuhkan tenaga
teknis yang berkaitan dengan penelitian, penyebarluasan informasi
benda cagar budaya dan situs, perawatan dan pemeliharaan koleksi,
serta penataan koleksi dan penerbitan. Pekerjaan teknis dilaksanakan
oleh tenaga-tenaga teknis museum, antara lain penelitian, kurator,
preparatory, konservator, edukator, dan register.
4. Pengelolaan Museum Situs14
a. Landasan Pengelolaan
Landasan pengelolaan museum situs purbakala, antara lain adalah sebagai
berikut :
1) Pengelolaan

museum

situs

purbakala

harus

didasarkan

pada

menejemen perencanaan (management plan) dan rencana stategis yang
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telah ditetapkan. Perencanaan tersebut harus terintegrasi dengan
pengelolaan situsnya.
2) Pengelolaan

museum situs

purbakala harus

mencakup

aspek

perlindungan, yang meliputi pengamanan dan penyelamatan serta
kesiapan dalam menghadapi bencana.
3) Pengelolaan

museum situs

purbakala harus

mencakup

aspek

pemanfaatan untuk kepentingan
·

Ideologis

:

pendidikan

untuk

meningkatkan

apresiasi

masyarakat terhadap nilai penting warisan budaya dalam
rangka memperteguh jatidiri bangsa,
·

Akademis : menjadikan museum sebagai media pendidikan dan
sumber penelitian,

·

Ekonomis : manambah nilai devisa negara melalui promosi dan
berbagai ajang khusus, seperti festival, pameran, dan seminar.

b. Penelitian
Beberapa pemikiran atau landasan pemahaman dalam pengelolaan
museum situs purbakala yang berkaitan dengan aspek penelitian, antara
lain adalah sebagai berikut :
1) Penelitian di museum situs purbakala bertujuan untuk meningkatkan
kualitas penyajian informasi dan sumber daya manusia dalam rangka
mendukung upaya pelestarian.
2) Penelitian di museum situs purbakla harus di lakukan sesuai dengan
kaidah-kaidah penelitian ilmiah.
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3) Penelitian pada museum situs purbakala harus mengacu pada aturan
perundangan yang berlaku.
4) Penelitian pada museum situs purbakala dapat di lakukan baik pada
unsure tangible maupun intangible.
5) Penelitian pada museum situs purbakala dapat dikembangkan kepada
hal-hal yang berkaitan dengan teknik penyajian informasi, konservasi,
dan edukasi.

Gambar 18:
Penelitian benda cagar budaya
(Sumber : www.trackingnews.info)

c. Penyajian
Beberapa dasar pemikiran atau landasan pemahaman dalam pengelola
Situs purbakala yang berkaitan dengan aspek penyajian, antara lain adalah
sebagai berikut :
1) Penyajian dalam museum situs purbakala harus mengutamakan tata
cara penyajian benda cagar budaya dalam konteks aslinya,
2) Penyajian dalam museum situs purbakala harus memperhitungkan
daya dukung museum dan situs, serta keamanan koleksi,
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3) Penyajian koleksi museum situs purbakala dapat dilakukan di dalam
ruangan (indoor) maupun di luar rungan (outdoor)
4) Penyajian pada museum situs purbakala, harus dapat menggambarkan
interprestasi situs, proses penelitian, visi dan misi museum situs, serta
pesan-pesan pelestarian.
5) Penyajian pada museum situs purbakala dapat berupa pameran tetap
dan pameran temporer dengan tema-tema tertentu aktual.
6) Penyajian pada museum situs purbakala materinya tidak harus bersifat
tetap, melainkan dapat disesuaikan dengan perkembangan hasil
penelitian dan interprestasi berikutnya.
7) Penyajian pada museum situs purbakala dapat memamerkan koleksi
berupa benda cagar budaya dan situsnya, baik secara langsung maupun
tidak langsung, dalam berbagai bentuk media.
8) Penyajian pada museum situs purbakala yang bersifat outdoor, harus
disesuaikan dengan kondisi situs dan lahanya.
9) Penyajian pada museum situs purbakala di dalam ruangan terhadap
artefak dan benda yang sudah terlepas dari konteknya atau ex-situ
harus mengikuti kaidah tata pameran.
10) Penyajian pada museum situs purbakala didalam ruangan harus
ditunjang dengan kegiatan yang bersifat edukatif, missal ceramah,
lomba, penerbitan naskah, dan bimbingan keliling untuk melihat-lihat
koleksi yang dipamerkan.
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11) Penyajian koleksi secara tidak langsung dapat dilakukan melalui
berbagai media seperti foto, gambar, film, penerbitan, CD-Rom, dan
website.
12) Penyajian pada museum situs purbakala memungkinkan bagi
penunjang untuk melihat penanganan koleksi di ruang penyimpanan
(visible storage), ruang konservasi dan ruang preparasi.
13) Penyajian pada museum situs purbakala di ruangan terbuka dapat
dilakukan di tempat aslinya misalnya penyajian hasil kegiatan
ekskavasi, bangunan yang masih in situ, koleksi yang berukuran sangat
besar, dan lapisan tanah alami. Hal ini merupakan ciri khas dan daya
tarik tersendiri untuk museum situs purbakala.

Gambar 19:
Penyajian BCG pada Museum Situs Trowulan
(Sumber : www.tugupahlawan.com)
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C. FOSIL
Sisa-sisa makhluk hidup mungkin terawetkan di batu-batuan endapan sebagai
fosil-fosil. Bahkan liang dalam tanah serta jejak-jejak dapat menjadi fosil. Pada
sub bab ini penulis merasa perlu untuk memberikan sedikit penjelasan mengenai
fosil. Terkait dengan benda koleksi yang ada dalam museum, dimana sebagian
besar berupa fosil yang telah ditemukan pada situs Pati ayam.
1. Pengertian Fosil
Fosil adalah jejak sisa kehidupan baik langsung atau tidak langsung dan
terawetkan dalam lapisan kulit bumi, terjadi secara alami dan mempunyai
umur geologi ( > 500.000 tahun ).15

Gambar 20:
Fosil binatang purba
(Sumber : www.klikunic.com)

Dilihat dari asal katanya, fosil barasal bahasa Latin fossa yang berarti
"menggali keluar dari dalam tanah", adalah sisa-sisa atau bekas-bekas
makhluk hidup yang menjadi batu atau mineral.16
Syarat terbentuknya fosil:17
15
16

www.odarockisthebest.blogspot.com-makalah-fosilisasi
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-

Mempunyai bagian yang keras

-

Segera terhindar dari proses-proses kimia (oksidasi & reduksi)

-

Tidak menjadi mangsa binatang lain

-

Terendapkan pada batuan yang berbutir halus >>> agar tidak larut

-

Terawetkan dalam batuan sedimen

-

Terawetkan dalam waktu geologi (minimal 500.000 tahun)

terutama fosil dinosaurus. Sampai saat ini, ada jutaan fosil masih menunggu
untuk ditemukan.
2. Proses Terbentuknya Fosil
Fosil terbentuk dari proses dari proses penghancuran peninggalan
organisme yang pernah hidup. Hal ini sering terjadi ketika tumbuhan atau
hewan terkubur dalam kondisi lingkungan yang bebas oksigen. Fosil yang ada
jarang terawetkan dalam bentuknya yang asli. Dalam beberapa kasus,
kandungan mineralnya berubah secara kimiawi atau sisa-sisanya terlarut
semua sehingga digantikan dengan cetakan.18

Gambar 21:
Proses terbentuknya fosil
(Sumber : Barbara Taylor. Batuan, Mineral, dan Fosil)

17

www.edukasi.kompasiana.com-paleontology-fosil
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Ketika binatang atau tumbuhan mati, maka bagian-bagian yang lunak akan
dimakan hewan lain atau membusuk dengan cepat. Apabila bagian yang
keras (seperti tulang, gigi, cangkang, atau kayu) terkubur dengan cepat di
lumpur atau pasir, bagian itu mungkin akan tersimpan di lumpur atau pasir
yang secara berangsur-angsur mengeras menjadi lapisan batu. Bagian tubuh
yang keras memiliki rongga-rongga yang dapat terisi dengan mineral, lalu
mengubahnya menjadi batu. Kadang-kadang bagian tubuh yang keras itu akan
hilang dan meninggalkan cetakan kosong, yang kemudian terisi dengan
mineral lalu menjadi fosil.19
Proses yang memepengaruhi terbentuknya fosil, antara lain :20
a. Histometabasis
Penggantian sebagian tubuh fosil tumbuhan dengan pengisian mineral lain
(cth : silika) dimana fosil tersebut diendapkan.
b. Permineralisasi
Histometabasis pada binatang.
c. Rekristalisasi
Berubahnya seluruh/sebagian tubuh fosil akibat Suhu & Tekanan yang
tinggi, sehingga molekul-molekul dari tubuh fosil (non-kristalin) akan
mengikat agregat tubuh fosil itu sendiri menjadi kristalin.
d. Replacement/Mineralisasi/Petrifikasi
Penggantian seluruh bagian fosil dengan mineral lain.
e. Dehydrasi/Leaching/Pelarutan
19

Taylor, Barbara. Batuan, Mineral, dan Fosil. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2005. Halaman 54

20

www.edukasi.kompasiana.com-paleontology-fosil
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Akibat proses pelarutan.
f. Mold/Depression
Fosil berongga dan terisi mineral lempung.
g. Trail & Track
Trail = cetakan/jejak-jejak kehidupan binatang purba yang menimbulkan
kenampakan yang lebih halus.
Track = sama dengan trail, namun ukurannya lebih besar.
Burrow = lubang-lubang tempat tinggal yang ditinggalkan binatang purba.
Fosilisasi merupakan proses penimbunan sisa-sisa hewan atau tumbuhan
yang terakumulasi dalam sedimen atau endapan-endapan baik yang
mengalami pengawetan secara menyeluruh, sebagian ataupun jejaknya saja.
Ilmu yang mempelajari fosil adalah paleontologi, yang juga merupakan
cabang ilmu yang direngkuh arkeologi. 21
Terdapat beberapa syarat terjadinya pemfosilan yaitu antara lain:
-

Organisme mempunyai bagian tubuh yang keras

-

Mengalami pengawetan

-

Terbebas dari bakteri pembusuk

-

Terjadi secara alamiah

-

Mengandung kadar oksigen dalam jumlah yang sedikit

-

Umurnya lebih dari 10.000 tahun yang lalu.
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3. Jenis-Jenis Fosil22
Hanya beberapa ratus ribu jenis fosil yang telah dideskripsikan sejauh ini.
Hampir 99% diantaranya adalah makhluk laut bercangkang dan sisanya adalah
fosil makhluk daratan.

a. Trilobita
Hewan laut dengan tiga lapis cangkang yang fleksibel
ini adalah nenek moyang dari kepiting yang berasal
dari 570 sampai 245 juta tahun lalu, tapi sekarang
telah punah. Trilobita dapat menggulung tubuhnya
seperti armadillo dan kebanyakan mempunyai mata
yang rumit. Trilobita harus berganti kulit agar dapat
Gambar 22:
Fosil Trilobita
(Sumber : Barbara Taylor. Batuan,
Mineral, dan Fosil)

tumbuh besar dan banyak fosil yang ditemukan telah
menanggalkan cangkang luarnya.

b. Siput (gastropoda)
Cangkang hewan gastropoda (yang berarti
’kaki perut’) menjadi fosil dengan mudah;
lebih dari 13.000 fosil hewan ini telah
ditemukan. Jenis gastropoda yang tertua
cangkangnya tidak berbentuk spiral, tetapi
kemudian berkembang hingga memilki
cangkang

22

bergulung

seperti

spiral.
Gambar 23:
Fosil cangkang siput
(Sumber : Barbara Taylor. Batuan,
Mineral, dan Fosil)
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Cangkang gastropoda biasanya terawetkan sebagai keseluruhan cangkang,
atau kadang hanya sebagai cetakan kosong.
c. Fosil tumbuh-tumbuhan
Kebanyakan fosil tumbuh-tumbuhan adalah dari
tumbuhan daratan karena tumbuhan laut seperti alga
terlalu rapuh untuk menjadi fosil. Tidak keseluruhan
bagian tumbuhan terawetkan menjadi fosil, tetapi
bagian-bagian seperti daun, biji, runjung, atau
potongan-potongan

kayu

sering

ditemukan.

Terkadang sulit untuk menentukan bagian mana
yang berasal dari tumbuhan yang sama.
Spora dan serbuk sari tumbuhan sangat berguna
Gambar 24:
Fosil daun
(Sumber : Barbara Taylor.
Batuan, Mineral, dan Fosil)

untuk menentukan umur batu; fosil tumbuhan juga
membantu memperkirakan lingkungan yang ada di
masa lampau.

Gambar 25:
Fosil kayu
(Sumber : Barbara Taylor. Batuan, Mineral, dan Fosil)
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d. Lampshell (brachiopoda)
Makhluk

laut

ini

memiliki dua cangkang
(dinamakan

bivalvia),

satu cangkang biasanya
lebih besar dari yang

Gambar 26:
Fosil Lampshell
(Sumber : Barbara Taylor. Batuan, Mineral, dan Fosil)

lain. Cangkang tersebut memberi brachiopoda bentuk khusus yang mirip
seperti lampu minyak. Beberapa brachiopoda masih tetap hidup sampai
sekarang, tapi kebanyakan hidup sekitar 570 sampai 300 juta tahun yang
lalu. Brachiopoda adalah kerang yang umum ditemukan di laut zaman
purba, hewan tersebut hidup di dasar laut dan menyaring makanan dari air.
e. Fosil-fosil ikan
Fosil ikan jarang ditemukan karena tubuh ikan mudah sekali rusak. Fosil
ikan yang paling umum ditemikan adalah ikan bertulang, yangb berevolusi
pertama kali sekitar 400 juta tahun lalu. Ikan hiu dan ikan pari mempunyai
rangka tulang rawan yang terlampau lunak untuk menjadi fosil, tapi gigi
ikan-ikan tersebut cukup keras sehingga dapat terfosilisasi dengan baik.

Gambar 27:
Fosil ikan
(Sumber : commit
Barbara Taylor.
Batuan, Mineral, dan Fosil)
to user
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f. Reptil
Reptil pertama muncul pada periode zaman karbon, yaitu sekitar 300 juta
tahun lalu, dan berevolusi menjadi beraneka ragam bentuk, termasuk
dinosaurus. Tulang reptil jarang sekali awet, karena tulangnya mudah
sekali hancur. Gigi yang berlapis email tebal adalah yang paling mungkin
menjadi fosil. Tempat terbaik untuk melihat fosil reptil adalah koleksi
pameran di museum.

Gambar 28:
Fosil dinosaurus
(Sumber : www.andri-akblogger.com)

g. Fosil manusia
Fosil nenek moyang manusia yang disebut hominid, sangat jarang
ditemukan. Fosil hominid yang ditemukan sampai saat ini berusia sekitar 5
juta dan 1,5 juta tahun. Fosil ini memperlihatkan bagaimana ukuran
tengkorak terus bertambah sehingga memberi ruang ukuran otak yang
lebih besar. Fosil itu juga memperlihatkan bagaimana bentuk pelvis
(tulang panggul) berubah sehingga hominid dapat berjalan tegak di atas
dua kaki. Fosil manusia modern yang masih tersisa berusia sekitar 40.000
tahun.
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D. PRESEDEN
1. Museum Situs Sangiran
Sangiran

adalah

sebuah

situs

arkeologi (Situs Manusia Purba) di
Jawa, Indonesia. Sangiran terletak di
sebelah utara Kota Solo dan berjarak
sekitar 15 km (tepatnya di desa krikilan,
Gambar 29:
Museum Situs Sangiran
(Sumber : Dokumentasi pribadi)

kec. Kalijambe, Kab.Sragen). Situs
Sangiran mempunyai luas sekitar 59, 2

Gambar 30:
Interior Museum Situs Sangiran
(Sumber : Dokumentasi pribadi)

km². Pada tahun 1977 Sangiran ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Indonesia sebagai cagar budaya. Oleh Karenanya Dalam
sidangnya yang ke 20 Komisi Warisan Budaya Dunia di Kota Marida, Mexico
tanggal 5 Desember 1996, menetapkan Sangiran sebagai salah satu Warisan
Budaya Dunia “World Heritage List” Nomor : 593. Dengan demikian pada
tahun tersebut situs ini terdaftar dalam Situs Warisan Dunia UNESCO.23
Museum Sangiran beserta situs arkeologinya, selain menjadi obyek wisata
yang menarik juga merupakan arena penelitian tentang kehidupan pra sejarah
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terpenting dan terlengkap di Asia, bahkan dunia. Sampai saat ini sudah
ditemukan 70 individu fosil Manusia Homo erectus di situs Sangiran. Jumlah
ini merupakan 65 % dari seluruh fosil Homo erectus yang ditemukan di
Indonesia atau sekitar 50 % dari populasi Homo erectus di seluruh dunia.
Sementara jumlah fosil secara keseluruhan yang ditemukan di situs Sangiran
sejak 1936 berjumlah 13.809 buah. Sebanyak 2.934 di antaranya disimpan di
dalam ruang pameran museum Sangiran dan 10.875 buah lainnya disimpan di
gudang penyimpanan museum.24
Selain ruang pameran yang luas, museum Sangiran memiliki berbagai
fasilitas lain yang dapat diakses dengan mudah. Di museum yang dibangun
pada tahun 1980 itu dilengkapi dengan laboratorium, perpustakaan, aula
pertemuan, ruang audiovisual untuk memutar film kehidupan manusia
prasejarah. Di sekitar museum, terdapat kios-kios souvenir yang menjajakan
aneka kerajinan batu yang didandani sedemikian rupa sehingga mirip fosil.
Obyek wisata Museum Sangiran tampil makin

lengkap dengan

dibangunnya menara pandang yang sangat representatif untuk melakukan
pengamatan. Tak jauh dari menara pandang, terdapat sebuah wisma
penginapan. Bergaya arsitektur tradisional Jawa, wisma ini dibangun untuk
menunjang kegiatan para tamu atau wisatawan, khususnya bagi mereka yang
melakukan penelitian tentang seluk beluk fosil di kawsan situs.
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2. Museum Geologi Bandung25
Museum

Geologi

terletak

di

Rembrandt Straat, sekarang Jalan
Diponegoro.

Gedung bergaya Art

Deco ini adalah bangunan modern
pada

Gambar 31:
Museum Geologi Bandung
(Sumber : www.google.com)

zamannya.

Dirancang

oleh

Belanda

Ir.H.M.

van

arsitek

Schouwenburg dan dibangun pada tahun 1928. Hampir setahun kemudian
bangunan pun rampung. Diresmikan dengan nama Geologisch Laboratorium
(16 Mei 1929), bertepatan dengan penyelenggaraan The Fourth Pacific
Science Congress (16-25 Mei) di Bandung. Museum ini telah mengalami
renovasi dan dibuka kembali dan diresmikan oleh Wakil Presiden RI,
Megawati Soekarnoputri pada tanggal 23 Agustus 2000.
Koleksi Museum Geologi dikategorikan kedalam tiga ruangan, yaitu:
a. Sejarah Kehidupan
Sejarah Kehidupan menempati ruang sayap timur, dengan koleksi fosil
yang

dikelompokkan

menurut

era

Prakambrium-Paleozoikum,

Mesozoikum, dan Kenozoikum. Galeri Mesozoikum paling menarik untuk
satu alasan: di sini terdapat replika fosil T-rex dan cetakan kaki
Tyrannosaurus.
Galeri lain di ruang Sejarah Kehidupan adalah:
-

Galeri Vertebrata Indonesia menampilkan koleksi fosil vertebrata.
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Galeri Bandung menampilkan berbagai bukti bahwa Bandung dulunya
adalah danau yang luas.

-

Galeri Manusia Purba merupakan ruang khusus koleksi fosil manusia
purba ditemukan di Indonesia.

Gambar 32:
Interior ruang sejarah kehidupan di Museum Geologi Bandung
(Sumber : Dokumentasi pribadi)

b. Geologi Indonesia
Menempati ruang sayap barat, terdiri dari :
-

Galeri Asal Mula Bumi menyajikan gambaran sistem tatasurya kita
yang terbentuk 4,6 milyar tahun yang lalu dan koleksi meteorit yang
jatuh di Bandung, Banten, Cirebon, Prambanan, Rembang, Madiun,
Pasuruan, Temanggung.

-

Galeri Sumatera menyajikan Sesar Besar Sumatera dengan aktivitas
tektonik yang membentuk Ngarai Sianok.

-

Galeri Kalimantan menunjukkan proses pembentukan batubara dan
keterdapatan intan.

-

Galeri Maluku memiliki contoh batuan dari dasar Laut Banda pada
kedalaman 14,5 meter dan 29 meter.
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Galeri Jawa & Nusa Tenggara antara lain menyajikan stalaktit dan
stalagmit dari Gua Inten, Karangbolong, Jawa Tengah.

-

Galeri Sulawesi menjelaskan proses terbentuknya Pulau Sulawesi.

-

Galeri Papua memiliki koleksi cebakan tembaga dari bumi Papua.

-

Galeri Survei Geologi menampilkan koleksi alat dan bahan yang
digunakan dalam penyelidikan dan penelitian geologi seperti peta
topografi, citra satelit, serta peralatan lapangan seperti kompas, palu,
dll.

-

Galeri Gunungapi Indonesia menjelaskan gunungapi dan berbagai hal
yang berkaitan dengannya seperti lava, magma, hingga jalur tektonik
seperti Jalur Mediteran dan Jalur Lingkar Pasifik, serta Lempeng IndoAustralia maupun Lempeng Eurasia. Juga ditampilkan contoh-contoh
batuan hasil letusan gunungapi.

-

Galeri Batuan dan Mineral menampilkan ragam koleksi batuan,
dikategorikan sebagai batuan beku, batuan sedimen, batuan malihan.

c. Geologi untuk Kehidupan Manusia
Terletak di lantai dua, terdiri dari galeri Pemanfaatan Batuan dan Mineral,
Eksplorasi dan Eksploitasi, Mineral dalam Kehidupan Sehari-hari, Bahan
Galian Komoditas Nasional, Gempabumi dan Gerakan Tanah, Bahaya dan
Manfaat Gunungapi, Air dan Lingkungan.
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BAB III
TINJAUAN LOKASI
A. KOTA KUDUS
1. Keadaan Geografis Kota Kudus

Gambar 33:
Peta Jawa Tengah
(Sumber : www.gambar-peta.blogspot.com)

Gambar 34:
Peta Kabupaten Kudus
(Sumber : www.kuduskab.go.id)

Kabupaten Kudus adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.
Ibukotanya adalah Kudus, berada di jalur pantai utara timur Jawa Tengah, yaitu di
antara (Semarang-Surabaya). Berada 51 km sebelah timur Kota Semarang.
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Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Pati di timur, Kabupaten Grobogan
dan Kabupaten Demak di selatan, serta Kabupaten Jepara di barat.
Secara geografis, melihat posisi yang demikian, Kudus memiliki posisi yang
cukup strategis. Karena merupakan daerah perlalulintasan yang menghubungkan
daerah-daerah sekitarnya menuju ibu kota Provinsi Jawa Tengah atau ke Jakarta,
Surabaya dan sebaliknya. Kota ini terletak antara 110o36’ hingga 110o50’ bujur
timur, dan 6o51’ hingga 7o16’ lintang selatan. Sebagian besar wilayah Kabupaten
Kudus adalah dataran rendah. Sebagian wilayah utara terdapat pegunungan
(Gunung Muria), dengan puncaknya Gunung Saptorenggo (1.602 meter), Gunung
Rahtawu (1.522 meter), dan Gunung Argojembangan (1.410 meter). Sungai
terbesar adalah Sungai Serang yang mengalir di sebelah barat, membatasi
Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Demak. Kudus di pisahkan oleh Sungai
Gelis di tengah, sehingga terdapat istilah Kudus Barat dan Kudus Timur. Terletak
pada ketinggian rata-rata ± 55 m diatas permukaan air laut (kota kudus), dengan
iklim Tropis, Temperatur sedang, intensitas hujan ± 2000 mm/thn atau ± 97
hari/tahun (sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kudus).
Wilayah Kudus memang tidak besar, yaitu berkisar antara 22,50 Km dari
barat ke timur, dan 39,00 Km dari utara ke selatan. Secara keseluruhan luas
wilayah Kudus sekitar 42.515,644 Km2. Kabupaten Kudus memiliki luas wilayah
terkecil di Jawa Tengah. 1

1

Sumber : Kantor Statistik Kudus,1999
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Secara umum dari segi geografis, wilayah Kabupaten Dati II Kudus terbagi
menjadi tiga bagian, yaitu:2
-

Sebelah utara merupakan daerah pegunungan Muria yang terkenal dengan
objek-objek wisata alamnya

-

Bagian tengah merupakan daerah dataran yang terkenal sebagai daerah
industry kretek dan daerah wisata budaya

-

Sebelah selatan merupakan daerah dataran rendah dan rawa-rawa.
Secara administrasi Kabupaten Kudus terbagi menjadi 9 kecamatan dan 123

desa serta 9 kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Dawe yaitu 8.584
Ha (20,19 %), sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Kota seluas 1.047
Ha (2,46 %) dari luas Kabupaten Kudus.
Luas wilayah Kudus terdiri dari 20.580 Ha (48,41%) merupakan lahan sawah
dan 21.936 Ha (51,59 %) adalah bukan lahan sawah. Jika dilihat menurut
penggunaannya, Kabupaten Kudus terdiri atas lahan sawah dengan pengairan
teknis seluas 3.887 Ha (18,89 %) dan sisanya berpengairan ½ teknis, tadah hujan
dan lainya. Sedangkan bukan lahan sawah yang digunakan untuk bangunan dan
halaman sekitar seluas 10. 181 Ha (46,41 %) dari lahan bukan sawah Kabupaten
Kudus.
2. Sejarah Singkat Kota Kudus3
Sejarah Kudus layak dibahas disini sebab nama kota ini berkaitan dengan
nama pemimpin agama yang sangat berpengaruh dalam sejarah, yakni Sunan
Kudus dengan nama asli ‘Jafar Shadiq’. Mereka membangun kekuasaan
berdasarkan wibawa rohani terhadap para jemaah dan orang alim. Pada segi
2
3

Pemda Kudus, 1999
Dinas Pekerjaan Umum Jawa Tengah, “Data Arsitektur Tradisional Kudus”, Semarang, 1986.
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tertentu mereka dapat dibandingkan dengan raja-raja Cirebon dan Giri Gresik,
yang memulai kegiatan mereka sebagai pemimpin agama, membentuk dinasti dan
berhasil meraih kekuasaan politik cukup besar.
Pemimpin rohani ini berderajat tinggi, penuh semangat tempur bernama
Sunan Kudus. Ikut bertugas dalam militer melawan Majapahit pada tahun 1527,
bertahun-tahun hidup di Demak sebagai penghulu Mesjid Suci Demak, karena
berselisih dengan raja Demak perkara permulaan bulan puasa beliau pindah ke
Kudus dan selanjutnya mendirikan kerajaan kecil disana. 4
Nama Kudus sendiri berasal dari kata Al-Qudsi, yaitu Baitul Muqadis, sebuah
nama saat tempat itu dinyatakan sebagai tempat suci oleh Sunan Kudus. Nama
sebelumnya adalah ‘Tajug’, yaitu nama rumah-rumahan beratap runcing untuk
makam. Dengan demikian kota Tajug dulunya sudah memiliki sifat kekeramatan
tertentu.
Lahirnya kota Kudus tidak bisa dipisahkan dari nama sesepuh tertua yang
pertama-tama menggarap tempat tersebut, yaitu Kyai Tee Ling Sing. Beliau
adalah seorang mubaligh islam dari Yunan, yang datang bersama-sama dengan
seorang pemahat/ pengukir ulung Sun Ging An. Kyai Tee Ling Sing kemudian
bersama-sama dengan pendatang Jafar Shadiq (Sunan Kudus) secara bertahap
berhasil menguasai daerah Kudus dan mengembangkannya.
Kota suci Kudus/Baitul Mukadis sudah sangat terkenal di jawa, dan bahkan di
nusantara sebagai pusat agama. Mesjid besarnya bernama Al-Manar atau AlAqsa, seperti mesjid suci di Baitul Mukadis bagian Islam.
4

Dinas Pekerjaan Umum. Data Arsitektur Tradisional Kudus, 1986
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Sejak abad 17 pengunjung-pengunjung barat sudah mengagumi menara
raksasanya, sebuah bangunan kukuh, tampan dan arsitekturnya jelas diilhami
candi-candi pra-Islam. Ternyata santri Islam jaman dahulu tidak merasa perlu
untuk mamusnahkan segala warisan yang berbau “kekafiran” pra-Islam. 5

Gambar 35:
Menara Kudus
(Sumber : dokumentasi pribadi)

3. Potensi Kota Kudus
Kota Kudus yang banyak dikenal orang sebagai Kota Kretek dan Kota Wali,
ternyata memiliki banyak potensi yang banyak orang belum mengetahuinya.
Sudah sepatutnya untuk dibahas disini, terutama yang dapat mendukung
keberadaan kota Kudus sebagai salah satu tujuan wisata.

5

Ibid.
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a. Potensi Pariwisata
Kabupaten
pariwisata

yang

Kudus

memiliki

sangat

potensi

menjanjikan

dan

mampu mendatangkan devisa (pendapatan)
bagi daerah, jika dikelola dengan sebaiknya.
Dilihat dari letaknya yang strategis, yaitu antara
Jakarta-Semarang-Surabaya dan Jepara-KudusSolo,

serta

daerah

menghubungkan

Segitiga

Emas

yang

Jepara-Semarang-Surabaya.

Potensi ini sudah sepatutnya dimanfaatkan
untuk menarik para pendatang agar mau

Gambar 36:
Salah satu obyek wisata religi di
Kudus, Makam Sunan Muria
(Sumber: www.wisatamelayu.com)

mengunjungi obyek-obyek wisata yang ada di Kota Kudus.
Kota Kudus sudah sejak lama dikenal dengan wisata religinya. Dengan
adanya dua makam sunan dari sembilan wali penyebar agama Islam di tanah
Jawa (Wali Songo), yaitu Sunan Kudus dan Sunan Muria. Kedua obyek
tersebut memang merupakan obyek wisata yang paling banyak dikunjungi
oleh wisatawan di Kota Kudus. Namun sebenarnya selain kedua obyek
tersebut masih banyak obyek wisata lain yang sangat layak untuk dikunjungi
yang berada di Kota Kudus.
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Tabel 2:

(Sumber:Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kudus 2008-2013)

Adapun beberapa obyek wisata yang ada di Kota Kudus antara lain yaitu:
-

Obyek wisata alam: Wisata alam Colo, Air terjun Monthel, Hutan wisata
Kajar, Rahtawu, Mata air tiga rasa, Taman Kridawisata, dll.

-

Obyek wisata sejarah: Menara Kudus, Museum Kretek, Menara Identitas,
Situs Pati Ayam, Goa Jepang, Rumah adat Kudus, dll.
Selain obyek wisata, Kudus juga memiliki berbagai hasil industri khas

yang bisa dijadikan cinderamata bagi para wisatawan yang berkunjung ke
Kota Kudus. Ini juga bisa menjadi salah satu magnet, agar orang mau
berkunjung ke Kota Kudus. Beberapa hasil industri khas Kota Kudus antara
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lain: jenang Kudus, kerajinan bordir, ukir-ukiran kayu, pakaian jadi, furnitur,
gebyok, dll.

Gambar 37:
Gebyok Kudus, ukir-ukiran khas Kudus
(Sumber: www.jeparamebel.com)

Gambar 38:
Jenang Kudus, jajanan khas Kudus
(Sumber: www.aksesdeplu.com)

Disamping itu, Kudus juga terkenal akan kekayaan kuliner khasnya.
Beberapa kuliner merupakan asli dari Kota Kudus, dan tidak ditemui di
tempat lain. Beberapa kuliner khas Kota Kudus antara lain: soto ayam khas
Kudus, lentog, nasi pindang kerbau, sate kerbau, soto kerbau, garang asem,
dll.
Beberapa potensi tersebut sudah selayaknya dapat dikelola sebaik
mungkin agar dapat menarik para wisatawan untuk berkunjung ke kota
Kudus.
b. Potensi Budaya
Kudus merupakan kota yang kaya akan seni dan budaya lokalnya. Sudah
sejak lama Kudus dikenal dengan kebudayannya yang bernilai tinggi,
terutama yang berhubungan degan religiusitas Islam. Selain tempat-tempat
peninggalan bersejarah, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, di Kudus
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juga banyak tedapat upacara-upacara adat hasil kebudayaan pada masa
lampau yang hingga kini masih tetap terjaga. Beberapa tradisi budaya yang
sampai saat ini masih tetap dijaga oleh masyarakat Kudus, antara lain:6
-

Tradisi Resik-resik Sendang dan Nyiwer Desa ( Desa Wonosoco,
Kecamatan Undaan )

-

Tradisi Maulidan Jawiyyan ( Desa Padurenan Kecamatan Gebog )

-

Tradisi Ampyang Maulid ( Desa Loram Kulon Kecamatan Jati )

-

Tradisi Dandangan ( Sekitar Menara Kudus Kecamatan Kota Kudus )

-

Tradisi Tebokan ( Desa Kaliputu Kecamatan Kota Kudus )

-

Tradisi Sewu Kupat ( Desa Colo Kecamatan Dawe )

-

Tradisi Buka Luwur ( Makam Sunan Kudus dan Sunan Muria )

-

Tradisi Punjung Panen ( Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu )

-

Festival Patiayam ( Desa Terban Kecamatan Jekulo )

-

Tradisi Nganten Mubeng Gepuro/kirab nganten

Gambar 39:
Salah satu upacara adak khas Kudus, Buka Luwur
(Sumber: www.google.com)

6

www.kuduskab.go.id

commit to user
69

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Beberapa desa di Kudus telah memiliki tradisi budayanya masing-masing.
Ini juga bisa menjadi penarik wisatawan untuk bersedia datang ke Kudus.
Tradisi-tradisi budaya yang ada muncul dari masyarakat Kudus sendiri.
Selain berupa upacara-upacara adat, Kudus juga masih memiliki potensi lain
hasil kebudayaan masyarakat Kudus. Hasil kebudayaan yang ada di Kudus
antara lain:
-

Rumah adat Kudus (rumah gebyog), saat ini mulai banyak digemari dan
diburu oleh masyarakat modern, karena keindahan ukir-uikirannya yang
menjadi cirri khas

-

Tarian adat Kudus, antara lain: Tari Kretak, Tari Terbang Rapat, Tari
Cendono Cendani

-

Pakaian adat

-

Ukir-ukiran kayu, dll.

4. Peran dan fungsi Kota Kudus
a. Peran Utama Kota Kudus dalam Lingkup Regional
Pusat pemerintahan lingkup kabupaten, memberikan pelayanan optimal
kepada masyarakat, menentukan garis-garis kebijakan dan pelaksanaan
operasional dan pengendalian pembangunan dalam mewujudkan visi dan misi
Kabupaten Kudus.
Pusat pengembangan wilayah pembangunan (WP) X Jawa Tengah,
mendukung pengembangan antar wilayah dalam pengembangan wilayah
pembangunan X.
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b. Funsi Utama Kota Kudus
1) Kegiatan Industri
Sektor industri sebagai tulang punggung perekonomian kota member
kontribusi utama terhadap perkembangan Kota Kudus. Sektor industri
dijadikan basis unggulan dan member karakter pada perancangan ruang
Kota Kudus. Kondisi eksisting industri Kota Kudus tumbuh di Jati wetan,
Ngembalrejo, Mijen, Bakalan Krapyak. Persebaran lokasi industri Kota
Kudus merata di setiap bagian wilayah kota.
2) Kegiatan Perdagangan Jasa
Kegiatan perdagangan dan jasa merupakan sektor unggulan kedua
penerimaan

pendapatan

Kota

Kudus.

Sektor

perdagangan

jasa

berkembang di sepanjang jalan utama Kota Kudus, meliputi rel,
perbangkan, jasa pelayanan, grosir serta pasar-pasar skala kabupaten.
3) Kegiatan Pusat Pemerintahan
Fungsi Kota

Kudus

sebagai pusat

pemerintahan

dimana

pusat

administratif dan pengelolaan/pengambilan kebijakan pembangunan
wilayah kabupaten Kudus terpusat di Kota Kudus.
4) Kegiatan Pariwisata
Kegiatan pariwisata memberikan kontribusi terhadap perekonomian kota
disamping itu juga berpengaruh terhadap perkembangan kota. Kegiatan
wisata tersebut yaitu wisata religius masjid Menaa Kudus meningkat.
Sector pariwisata menjadi andalan bagi Kota Kudus sekaligus member
karakter terhadap perkembangan kota.
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5. Kebijakan dan Strategi Struktur Ruang Kota
a. Struktur Ruang Kota
Konsep Sistem Pembagian Bagian Wilayah Kota
Konsepsi

pembagian

Bagian

Wilayah

Kota

dimaksudkan

untuk

memberikan arahan terhadap pola struktur ruang kota dalam rangka
mewujudkan struktur ruang yang serasi dengan penggunaan ruang yang
optimal.
-

Kota terdiri dari beberapa Bagian Wilayah Kota (BWK) berdasar konsep
wilayah kota.

-

Setiap BWK memiliki pusat pelayanan, pusat pelayanan tersebut memiliki
skala pelayanan regional, skala kota maupun skala BWK.

b. Konsep Struktur Ruang Kota yang Dituju
Kota Kudus memiliki struktur ruang konsentris yang secara alamiah
berkembang dari pusat kota pada awal terbentuknya Kota Kudus. Pusat Kota
sekarang ini adalah Simpang Tujuh yang merupakan pusat pemerintahan
sekaligus pusat perdagangan jasa. Peran jalan utama kota yang juga
merupakan struktur pembentuk kota yang juga merupakan struktur pembentuk
kota yaitu jalan Agil Kusumadya (menghubungkan pusat kota–Kota Demak),
ruas jalan Jend. Sudirman (menghubungkan pusat kota-Kota Pati), ruas jalan
Sunan Kudus, Jl. Jepara (menghubungkan pusat kota-Kota Jepara), Jl. RM
Sosrokartono (menghubungkan pusat kota-Colo). Struktur pembentuk kota
yang merupakan benteng alam dan berpengaruh terhadap perkembangan Kota
Kudus yaitu Kaliwulan (batas sebelah selatan Kota Kudus) dan Kali Gelis
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(membagi Kota Kudus menjadi 2 bagian timur dan barat). Pembagian Jalan
Lingkar luar Kota Kudus memberikan struktur ruang baru kota.
6. Kebijakan dan Strategi Pemanfaatan Ruang
Kebijakan Pemanfaatan Ruang
Pemanfaatan Ruang Kota Kudus terdiri dari:
-

Kegiatan Industri
Diarahkan di lokasi sepanjang Jalan Lingkar Utara Kota Kudus (MijenJatiwetan-Ngembalrejo), dengan fungsi penggunaan lahan kawasan
campuran, antara lain industry perdagangan jasa dan pergudangan.

-

Kegiatan Perdagangan Jasa
Kegiatan perdagangan dan jasa diarahkan di sepanjang struktur jalan
utama kota, ruas jalan Agil Kusumadya, ruas jalan Jendral Sudirman, ruas
jalan Sunan Kudus, Jl. Jepara, dan Jl. RM Sosrokartono. Pengembangan
kegiatan perdagangan jasa diarahkan pada ruas jalan baru, jalan lingkar
dalam kota, dengan fungsi pemanfaatan lahan campuran antara
perdagangan jasa permukiman.

-

Kegiatan Pendidikan
Arah kebijakan pengembangan pendidikan dasar dan menengah diarahkan
tersebar di masing-masing bagian wilayah kota. Sedangkan arahan
pengembangan bagi pendidikan tinggi yaitu di Ngembalrejo dan
Gondangmanis.

-

Kegiatan Pemerintahan
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Kegiatan pemerintahan kabupaten terdapat di Simpang Tujuh. Sedangkan
kegiatan pelayanan umum/perkantoran pemerintah dikonsentrasikan di
Mlati Kidul dan Jl. Agil Kusumadya. Kegiatan pemerintah kecamatan dan
pemerintah desa/kelurahan terdapat pada masing-masing kecamatan/desa.
-

Kegiatan Cagar Budaya
Kegiatan cagar budaya Kota Kudus yaitu kegiatan wisata Masjid Menara
Kudus. Kebijakan pembangunan Kawasan Menara Kudus merupakan
strategi pengendalian terhadap perkembangan kawasan yang memiliki
ciri-ciri kegiatan kepariwisataan budaya (religius) yang berkaitan erat
dengan lingkungan permukiman tradisional Kudus yang berada di
sekitarnya. Selain itu juga terdapat kegiatan pelestarian Situs Pati Ayam di
Kecamatan Jekulo, sebagai situs hominid.

7. Kebijakan dan Strategi Pengaturan Pembangunan
a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB)
Koefisien dasar bangunan ditentukan berdasarkan fungsi jalan dan
penggunaan tanahnya. Kebijakan pengaturan KDB di kota Kudus berkisar
antara 40% hingga 80%. Untuk kawasan konservasi berupa daerah bantaran
sungai merupakan kawasan non-terbangun untuk menjaga kelestarian DAS
serta perluasan daerah peresapan air. Untuk daerah pusat kota memiliki KDB
berkisar 60%-80% tergantung letak ruas jalan dan fungsi pemanfaatan
ruangnya. Untuk fungsi pemanfaatan ruang industri berkisar antara 60%,
pemanfaatan lahan perdagangan jasa berkisar antara 60%-80%, sedangkan
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pemanfaatan lahan untuk kegiatan social berkisar antara 60%. Sedangkan
KDB untuk daerah pengembangan pemukiman berkisar antara 40%.

b. Koefisien Lantai Bangunan
Koefisien lantai bangunan maksimal di jalan arteri primer maksimal 3,2
dan tingkat aktifitas tinggi (perdagangan jasa). Sedangkan koefisien lantai
bangunan bagi kawasan permukiman maksimal 1,8. Dari ketentuan KLB
tersebut, maka akan ditentukan ketinggian bangunan.
Kebijakan pengaturan ketinggian bangunan berkait dengan arahan
jumlah lantai/ketinggian bangunan atau merupakan jarak ketinggian bangunan
dalam posisi vertikal yang diijinkan. Secara khusus arahan pengaturan
ketinggian

bangunan

berkaitan

dengan

KLB

dan

KDB

dengan

memepertimbangkan pola peruntukan lahan, nilai tanah, fungsi lahan serta
bentukan skyline yang ditentukan. Ketinggian bangunan maksimum di jalur
pergerakan utama yaitu sebesar 8 lantai atau 40 meter.

commit to user
75

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

B. DESA TERBAN (LOKASI SITUS PATIAYAM)

Gambar 40:
Peta Desa Terban
(Sumber: Laporan Masterplan Patiayam. BAPPEDA Kudus, 2007)

1. Gambaran Umum Desa Terban7
7

www.terbanpatiayam.wordpress.com-Profil Terban
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Letak Geografis Desa Terban terletak dilereng Gunung Patiayam dengan
ketinggian 60M dari permukaan laut, letak Desa Terban berada dibagian Timur
dengan jarak 12 Km, dari pusat pemerintahan Kabupaten Kudus atau kurang lebih
30 menit perjalanan. Sedangkan dari Pusat Pemerintahan Kecamatan kurang lebih
berjarak 3 (tiga) KM, dan dengan batas – batas wilayah sebagai berikut :
Sebe1ah Utara

: Perhutani

Sebelah Timur

: Desa Gondoharum

Sebelah Selatan

: Desa Pladen

Sebelah Barat

: Desa Klaling

Luas wilayah Desa Terban yaitu 720.250 Ha yang terdiri dari :
Tanah Sawah

: 157.570, Ha

Tanah Kering (Pemukiman) : 287.860; Ha
Hutan Negara

: 256.670, Ha

Lainnya

: 18. 700, Ha

Desa terban dibagi atas 4 kepala dusun yang terdiri dari 35 Rt, dan 9 Rw, dengan
rincian sebagai berikut :
-

Dusun I (satu) meliputi wilayah Watuputih dan Ketileng sebanyak 7 Rt,
dan 2 Rw.

-

Dusun II meliputi wilayah Kancilan dan Ngrangit sebanyak 12 Rt dan 3
Rw.

-

Dusun III meliputi wilyah Terban Utara dan Terban Selatan sebanyak 10
Rt dan 2 Rw
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Dusun IV meliputi wilayah Perumahan dan Kaliseger sebanyak 6 Rt dan 2
Rw

2. Infrastruktur 8
a. Jalan
Di Desa Terban terdapat dua penggolongan status jalan yaitu jalan desa dan
jalan antar desa/kecamatan dengan panjang keseluruhan 29 km. Kondisi
masing-masing jalan tersebut adalah sebagai berikut:
Tabel 3:
Keadaan Jalan Desa Terban

Jalan Desa

Jalan antar Desa

Keadaan
Baik

Rusak

Baik

Rusak

1.

Aspal

6 Km

6 Km

2,5 Km

2,5 Km

2.

Makadam

3 Km

3 Km

-

-

3.

Tanah

3 Km

3 Km

-

-

(Sumber : www.terbanpatiayam.wordpress.com)

Desa Terban mempunyai Akses jalan masuk dan jalan tembus yang cukup
baik karena partisipasi dan peran serta Masyarakat yang rela melepaskan
sebagian tanahnya untuk dijadikan jalan tembus; dan salah satu jalan tembus
yang baru terealisasi tahun 2008 adalah jalan yang menghubungkan wilayah
pedukuhan Kancilan sepanjang 600 M, dengan Lebar 3 m.

8
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Gambar 41:
Keadaan jalan Desa Terban
(Sumber: Dokumentasi pribadi, 2010)

b. Air
Jenis prasarana irigasi di Desa Terban terdiri dari irigasi teknis dan non teknis.
Panjang masing-masing bagian irigasi adalah sebagai berikut:
Tabel 4:
Panjang Saluran Irigasi Desa Terban

Bagian Irigasi

Panjang / Jumlah

1.

Saluran Primer

1.250 m

2.

Saluran Sekunder

1.000 m

3.

Saluran Tersier

750 m

4.

Pintu Sadap

3 unit

5.

Pintu Pembagi Air

3 unit

(Sumber : www.terbanpatiayam.wordpress.com)

Untuk kebutuhan air minum masyarakat bersumber dari sumur gali, PAM,
Mata air dan sumur pompa. Dari keseluruhan sumber tersebut, dapat
mencukupi kebutuhan penduduk setiap tahunnya dan layak untuk dikonsumsi.
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c. Kehutanan
Wilayah Desa Terban sebagian dapat dikatakan sebagai hutan kota. Masih
banyak terdapat pepohonan, perdu dan area pertanian yang cukup luas.
Wilayah di bagian timur Kota Kudus ini memang masih jarang terjamah oleh
teknologi modern.

Gambar 42:
Gambaran alam Desa Terban yang masih banyak berupa ladang dan hutan
(Sumber: Dokumentasi pribadi, 2010)

Manfaat Hutan Kota antar lain yaitu:
-

Untuk memperbaiki miklim mikro , khususnya di perkotaan

-

Untuk kepentingan perekayasaan, yaitu untuk konservasi tanah, air dan
pencegahan terjadinya pencemaran udara dan air, peredam kebisingan,
ayoman pemakai jalan, dan lain-lain.

-

Untuk kepentingan architektural yaitu untuk pengatur keseimbangan
kesatuan, pendukung dan pengaman bangunan.

Adapun luas hutan menurut kepemilikannya yaitu:
Tabel 5:
Luas Hutan Menurut Kepemilikannya

Kepemilikan

Luas
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1. Milik negara

-

2. Milik adat/masyarakat adat

-

3. Perhutani

256.12 Ha

4. Total

256.12 Ha

(Sumber : www.terbanpatiayam.wordpress.com)

3. Potensi Daerah9
a. Wisata
Potensi pariwisata yang dikembangkan di wilayah Terban adalah Situs
Patiayam, dimana di daerah tersebut banyak ditemukan fosil-fosil peurbakala
dan bersejarah yang tentunya dapat menarik wisatawan jika dikelola dengan
baik, oleh karena itu saat ini Pemerintah Kabupaten kudus melalui Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan terus mengembangkan aset daerah ini agar pada
masa mendatang dapat memberi kontribusi lebih bagi masyarakat setempat.
b. Pertanian
Di bidang pertanian, Desa Terban paling banyak menghasilkan tebu. Sebagian
besar masyarakat desa Terban menyetorkan hasil tebunya di Pabrik Gula
rendeng. Setelah itu diikuti jagung dan padi.

9
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C. SITUS PATIAYAM
1. Gambaran Umum Kawasan Patiayam 10
Kondisi fisik rencana tapak Masterplan Patiayam secara umum ditinjau
dengan dasar sebaran litologi/batuan, morfologi, penggunaan lahan dan
keterdapatan fosil. Secara umum stratigrafi atau urutan batuan yang terdapat di
daerah Patiayam seperti tertera pada peta geologi daerah Patiayam dari Pusat
Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional.

Gambar 43:
Peta Geologi dan Peta Persebaran Fosil
(Sumber: Berita Penelitian Arkeologi No.22, 2007)
10

Tim Penyusun. Laporan Masterplan. Kudus: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kudus, 2007. Hlm (II-10) – (II-11)
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Urutan batuan dari yang tertua sampai temuda yang terdapat di daerah studi,
kondisi morfologi, penggunaan lahan dan keterdapatan fosil adalah sebagai
berikut:
a. Satuan batu lempung, berwarna biru, kompak banyak mengandung fosil
moluska dan foraminifera dan batu lempung hitam, tidak kompak dengan
sisipan breksi kompak. Satuan ini diusulkan sebagai Formasi Jambe dan
tersebar sedikit di bagian timur di aliran Kali Jambe dan sedikit di daerah
Desa Ngarit. Satuan ini mempunyai topografi sedang dengan ketinggian
berkisar antara 175 meter sampai 200 meter dari permukaan air laut
dengan kelerengan berkisar antara 15-20 derajat. Penggunaan lahan satuan
ini adalah tanah hutan perhutani. Satuan ini terdapat fosil laut jenis
moluska dan foraminifera.
b. Satuan breksi volkanik berwarna abu-abu kehitaman dengan fragmen
andesit dan massa dasar batu pasir tufaansangat kompak. Satuan ini
diusulkan sebagai Formasi Kancilan dan tersebar di sebelah G.
Cangkaraman Desa Ngrangit lama kontak dengan batu lempung. Satuan
ini mempunyai topografi sedang dengan ketinggian bekisar antara 225
meter sampai 300 meter dari permukaan air laut dengan kelerengan
berkisar antara 15-25 derajat. Penggunaan lahan satuan ini adalah lahan
huta perhutani. Satuan ini tidak ditemukan fosil vertebrata.
c. Satuan batu pasir tufaan, berwarna putih abu-abu berukuran halus sampai
sedang dan banyak mengandung fosil vertebrata, moluska, moluska air
tawar. Batu pasir ini terdapat sisipan batulempung abu-abu mengandung
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moluska air tawar dan breksi abu-abu kehitaman fragmen batuan beku,
matriks batu pasir tufaan. Formasi ini diusulkan sebagai Formasi Slunprit,
tersebar di bagian selatan membentang dari arah barat ke timur. Satuan ini
mempunyai topografi sedang dengan ketinggian berkisar antara 65 meter
sampai 150 meter dari permukaan air laut dengan kelerengan berkisar
antara 10-15 derajat. Penggunaan lahan satuan ini lahan hutan Perhutani,
sawah tadah hujan, tegalan, pemukiman dan lahan kosong. Satuan ini
banyak diketemukan fosil vertebrata dan fosil hominid.
d. Satuan tufa – konglomerat, berwarna putih kekuningan tidak kompak
dengan sisipan konglomerat kasar berwarna putih kekuningan dengan
struktur silang-siur serta sisipan breksi abu-abu kompak. Satuan ini
diusulkan sebagai Formasi Kedungmajo, tersebar di bagian tengah dan
bagian barat daya. Satuan ini mempunyai topografi sedang dengan
ketinggian berkisar antara 65 meter sampai 150 meter dari permukaan air
laut dengan kelerengan berkisar antara 8-10 derajat. Penggunaan lahan
satuan ini lahan hutan Perhutani, sawah tadah hujan, tegalan, pemukiman
dan lahan kosong. Satuan ini belum diketemukan fosil vertebrata maupun
hominid.
e. Satuan aglomerat, berwarna kuning kecoklatan dengan fragmen terdiri
datri batuan beku leusit, andesit dan batu gamping, kerakal-berangkal dan
massa dasar semen silica dan karbonat. Satuan ini terdapat sisipan breksi
abu-abu fragmen batuan beku, ukuran kerikil-kerakal bentuk menyudut
tanggung dan massa dasar lempung tufaan. Satuan ini diusulkan sebagai
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Formasi Sukobubuk, tersebar di sekitar G. Cangkraman (265 m) dan G.
Patiayam (338 m) kearah timur-utara dan sebagian kearah barat. Satuan ini
mempunyai topografi sedang dengan ketinggian berkisar antara 200 meter
sampai 338 meter dari permukaan air laut dengan kelerengan 15-25
derajat. Penggunaan lahan satuan ini lahan hutan Perhutani. Satuan ini
tidak diketemukan fosil vertebrata.
f. Satuan undak sungai dan alluvium, tersusun oleh pasir lepas bongkahan
batuan beku, pasir tufaan konglomerat dan tidak kompak. Satuan ini
tersebar di bagian barat, selatan timur, dan utara menempati morfologi
dataran rendah. Penggunaan lahan satuan ini lahan sawah tadah hujan,
tegalan, permukiman. Satuan ini tidak/belum diketemukan fosil vertebrata.

Gambar 44:
Gambaran alam Situs Patiayam
(Sumber: Dokumentasi pribadi, 2011)
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Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan
Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan. 11
Berikut adalah zonasi yang terdapat pada kawasan Situs Patiayam di Desa
Terban.

Gambar 45:
Zonasi Situs Patiayam di Desa Terban
(Sumber: Laporan Masterplan Patiayam. BAPPEDA Kudus, 2007)

11

UU No.11 Th. 2010 Pasal 1 Ayat 5 tantang Cagar Budaya
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2. Lingkungan Biologis Patiayam12
Lingkungan biologis Patiayam pada kala plestosen mempunyai karakteristik
tersendiri sesuai jamannya. Kehidupan tumbuhan dan binatang di daerah ini
berdasarkan hasil penelitian para ahli memiliki jenis dan varian yang tak jauh
dengan daerah (situs) lain seperti Sangiran, Trinil, Ngandong dan lainnya di
samping itu kondisi lingkungan juga tidak jauh berbeda.
Di daerah Patiayam tersebar temuan fosil vertebrata pada umumnya berada
pada lapisan satuan tufa Formasi Kedungmojo, dimana fosil-fosil tersebut hasil
temuan di permukaan tanah. Fosil vertebrata yang dijumpai terdiri atas Bovidae
(jenis Bos bubalus paleokarabau vK.), Cervidae (jenis Cervus zwaani),
Elephantidae, Stegodonidae, Hipopotamidae, dan Chelonidae.

Sedangkan

avertebrata yang banyak dijumpai adalah temuan Muluska, baik pelecypoda
maupun gastropoda. Fosil vertebrata yang ditemukan menunjukan kesamaan
fauna yang didapatkan dari daerah lainnya di Jawa sedangkan berdasarkan sifatsifatnya, fosil vertebrata tersebut dapat dikelompokkan dalam habitatnya yaitu:
·

Fauna yang biasa hidup pada daerah berhutan terbuka (open wood forest) atau
savanna, seperti Bos bubalus paleokarabau vK. dan Cervus zwaani dll.

·

Fauna yang hidup di hutan lebat dan basah (rain forest) seperti Stegodon
trigonocephalus, Elepas sp., Rhinoceros sondaicus dan Susbrachygnatus.

12

Dewan Redaksi. Berita Penelitian Arkeologi No.22.Yogyakarta: Balai Arkeologi
Yogyakarta, 2007. Hlm 12-13
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Fauna yang biasa hidup dalam lingkungan air, seperti Hippopotamus
namadicus, Tryonix sp., dan Crocodilus sp.

Gambar 46:
Fosil gajah purba, salah satu fosil yang ditemukan di Patiayam
(SumberDokumentasi pribadi, 2010)

Fauna-fauna vertebrata dan manusia purba plestosen sampai di Indonesia telah
mengalami migrasi dari Afrika melalui daratan Asia pada fase glacial dan
interglasial yang terjadi pada Awal Plestosen dan sepanjang Kala Plestosen.
Akibat adanya fase interglasial, telah terjadi naiknya muka laut yang
menyebabkan sebagian wilayah Indonesia tenggelam dan terbentuk pulau-pulau
yang terisolasi. Isolasi tersebut menyebabkan terjadinya evolusi setelah mampu
beradaptasi terhadap lingkungan yang baru tersebut dan ini antara lain
ditunjukkan oleh adanya evolusi manusia purba Meganthropus palaeojavanicus
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yang didapatkan di Sangiran, Sambungmacan, Trinil, Ngandong, Ngawi, Perning
dan Patiayam.
Lingkungan pengendapan lapisan batuan yang mengandung fosil vertebrata
dan manusia purba Homo Erectus yaitu dalam lingkungan sungai, danau dan
rawa-rawa pada Kala Plestosen adalah sesuai untuk lingkungan hidup vertebrata
dan manusia purba tersebut, karena tersedia cukup makan (vegetasi dan hewan)
serta air, yang sangat dibutuhkan untuk kehidupannya. Ada perkiraan bahwa pada
kala plestosen di Asia Tenggara, termasuk di Jawa banyak hidup binatang liar dan
jenis tanaman yang sangat penting untuk sumber makanan. Karena terbatasnya
tingkat penguasaan teknologi pada kala itu maka hanya sebagian saja yang
dimanfaatkan.
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BAB IV
ANALISA KONSEP PERENCANAAN DAN
PERANCANGAN
Analisa konsep perencanan dan perancangan merupakan analisa untuk
memperoleh konsep-konsep yang dapat dijadikan dasar perencanaan dan perancangan
Museum Situs Purbakala di Kudus.
Museum Situs Purbakala yang direncanakan adalah untuk memfasilitasi
keberadaan situs purbakala Patiayam yang ada di Kabupaten Kudus. Sebagai wadah
bagi benda-benda cagar budaya yang ditemukan di sekitar bukit Patiayam dan
kegiatan-kegiatan permuseuman yang bertujuan untuk pelestarian benda cagar
budaya. Dengan menitik beratkan pada kelestarian situs purbakala, sehingga
semaksimal mungkin kondisi kawasan situs purbakala dapat tetap terjaga.
A. ANALISA TAPAK
1. Analisa Pemilihan Lokasi
Penentuan lokasi merupakan hal yang sangat diperhatikan dalam perencanaan
sebuah museum. Karena yang diwadahi di sini adalah benda-benda peninggalan
purbakala yang sangat rentan terhadap kerusakan. Sehingga pemilihan lokasi
yang tepat dapat turut menjaga keutuhan dari benda cagar budaya yang
dimuseumkan.
a. Persyaratan Penentuan Lokasi
Pemilihan lokasi memiliki beberapa persyaratan, yaitu:
1) Berada dekat dengan situs purbakala.

commit to user
90

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

2) Strategis, mudah dijangkau oleh kendaraan umum.
3) Lokasi tidak terletak pada daerah industri yang banyak pengotoran udara.
4) Bukan daerah yang tanahnya berlumpur/ tanah rawa/ tanah pasir.
5) Berada di zona pengembangan pada situs purbakala.
b. Penentuan Lokasi

Lokasi Situs
Purbakala

Gambar 47:
Peta Kudus
Sumber: BAPPEDA Kabupaten Kudus
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Lokasi ditentukan berada di sekitar situs purbakala Patiayam, yaitu berada di
sekitar Desa Terban. Diperoleh beberapa alternatif site, dan akan dipilih site
yang paling memenuhi persyaratan.

Gambar 48:
Alternatif lokasi site di Desa Terban
Sumber: Analisa pribadi

Berikut adalah data dari beberapa alternative site yang diperoleh :
1) Alternatif site 1

Gambar 49:
Gambar alternatif site 1
Sumber: Analisa pribadi
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Alternatif site 1 berada di sebelah utara jalan raya Kudus-Pati, dekat
dengan gerbang masuk Desa Terban (sebelah timur gapura desa) dengan
batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara

: Pemukiman warga dan persawahan

Sebelah Timur

: Pemukiman

Sebelah Selatan

: Jalan raya Kudus-Pati

Sebelah Barat

: Persawahan

2) Alternatif site 2

Gambar 50:
Gambar alternatif site 2
Sumber: Analisa pribadi
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Alternatif site 2 berada di sebelah utara jalan raya Kudus-Pati, tepat
berada di sebelah utara gerbang masuk Desa Terban dengan batas-batas
sebagai berikut:
Sebelah Utara

: Persawahan

Sebelah Timur

: Persawahan dan pabrik

Sebelah Selatan

: Jalan raya Kudus-Pati

Sebelah Barat

: Jalan desa dan persawahan

3) Alternatif site 3

Gambar 51:
Gambar alternatif site 3
Sumber: Analisa pribadi

Alternatif site 3 berada di sekitar pemukiman warga dan dekat dengan
jalan masuk desa:
Sebelah Utara

: Pemukiman warga dan gedung sekolah

Sebelah Timur

: Persawahan

Sebelah Selatan

: Aliran parit dan persawahan

Sebelah Barat

: Jalan utama desa
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Tabel 6:
Perbandingan Alternatif Site

Alternatif
Site 1
-

-

Site 2

-

-

-

Site 3

-

Kekurangan
Dekat dengan pabrik
yang mengeluarkan
limbah industri
Dekat dengan jalur lalu
lintas yang ramai,
sehingga rawan terkena
polusi dari gas
berbahaya
Tingkat kebisingan
yang tinggi
Agak jauh dari lokasi
situs
Dekat dengan pabrik
yang mengeluarkan
limbah industri
Agak jauh dari lokasi
situs
Berupa area persawahan
yang tanahnya terlalu
gembur dan berlumpur
Sekitarnya sangat
sedikit terdapat
pepohonan sebagai
penghalau debu dan
asap
Agak jauh dari jalan
raya
Agak sulit terlihat jika
dari kejauhan

-

-

-

-

Kelebihan
Site berada di jalur utama
jalan raya Kudus-Pati
Dilewati angkutan umum
dan bis antar kota
Kontur tanah datar
Dekat dengan pemukiman
Mudah dilihat

Dekat dengan jalan utama
Desa
Dekat dengan gaerbang
desa dan jalan raya
Kontur site relatif datar
Dekat dengan parit
Mudah dilihat dari jalan
raya

Dekat dengan pemukiman
penduduk
Dekat dengan jalan utama
Desa
Kontur site relatif datar
Sekitarnya dilalui parit
Dekat dengan gedung
sekolah dan kantor Kepala
Desa
Cukup jauh dari pabrik dan
polusi dari jalan raya
Sekitarnya dikelilingi
pepohonan

Sumber : Analisa pribadi
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c. Kesimpulan Penentuan Lokasi
Tabel 7:
Analisa Kriteria Pemilihan Site

No.
1)
2)

3)

4)

Persyaratan lokasi
Strategis dan mudah
dijangkau kendaraan umum
Tidak terletak di daerah
industri
yang
banyak
pengotoran udara
Bukan daerah yang tanahnya
berlumpur, perpasir, atau
tanah rawa
Berada
di
zona
pengembangan pada situs
purbakala

Alternatif Alternatif Alternatif
site 1
site 2
site 3
√
√
√
−

−

√

√

−

√

√

√

√

Sumber : Analisa pribadi

Site terpilih adalah site alternatif 3, karena paling banyak memenuhi kriteria
pemilihan lokasi.
d. Data Site Terpilih
Site terpilih merupakan area persawahan dengan kontur tanah yang relatif
datar. Sekitarnya banyak ditumbuhi pepohonan, seperti pohan jati, bambu,
pisang, dan masih banyak lagi tanaman yang tumbuh liar, namun bisa
dijadikan sebagai potensi. Batas-batas dari site yang terpilih adalah sebagai
berikut:
Sebelah Utara

: Pemukiman warga, persawahan dan gedung Sekolah
Dasar Negeri Terban I dan II

Sebelah Timur

: Persawahan dan pemukiman penduduk

Sebelah Selatan

: Aliran parit (sungai kecil) dan persawahan
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: Jalan utama Desa Terban dan persawahan

Luasan/ ukuran site dijelaskan dalam gambar berikut :

Gambar 52:Ukuran Site
Sumber: Analisa pribadi

2. Analisa Pengolahan Tapak
a. Analisa Pencapaian
Pencapaian direncanakan untuk memudahkan pengunjung menuju site baik
menggunakan kendaraan maupun berjalan kaki. Pencapaian menuju museum
dibedakan antara peruntukan bagi pengelola maupun pengunjung museum.
1) Dasar pertimbangan
·

Akses menuju site

·

Penentuan ME (main entrance) dan SE (second entrance)

·

Sirkulasi yang mudah, aman dan nyaman

·

Kondisi, arus kendaraan dan potensi jalan
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2) Analisa

Gambar 53:
Sirkulasi Menuju Site
Sumber: Analisa pribadi

·

Kondisi site diapit oleh dua jalan yang menghubungkan site dari jalan
raya, yaitu jalan utama desa dan jalan alternatif.

·

Jalan utama desa merupakan jalan yang banyak dilalui kendaraan yang
akan menuju Desa Terban, berupa jalan aspal namun kondisinya
cukup memprihatinkan.

·

Jalan alternatif merupakan jalan yang ada di sebelah timur jalan utama.
Biasa digunakan orang, baik berkendaraan atau berjalan kaki menuju
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sawah maupun menuju Desa Terban. Keadaan jalan relatif sepi, dan
kondisinya masih berupa jalan tanah berkerikil.

Gambar 54:
Sirkulasi Menuju Site
Sumber: Analisa pribadi

3) Hasil analisa
·

Jalan alternatif dijadikan sebagai akses utama dari jalan raya menuju
site, dengan pertimbangan bahwa jalan ini jarang dilalui oleh
penduduk, sehingga keberadaan museum nantinya tidak terlalu
mengganggu kegiatan penduduk yang melalui jalan utama desa.

·

ME diletakan pada jalan alternatif di sebelah timur site, dan ME
dijadikan sebagai akses masuk maupun keluar bagi pengunjung. Jalan
alternatif di sebelah timur site merupakan jalan dua arah.
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Jalan utama desa dijadikan sebagai akses bagi pengelola maupun
servis, dari jalan raya menuju site. Karena intensitasnya tidak terlalu
banyak, sehingga tidak terlalu menggagu lalu lintas desa.

·

SE berada di sebelah barat site terhubung langsung dengan jalan utama
desa. Menjadi akses bagi pengelola dan servis dari jalan raya menuju
site, atau sebaliknya.

b. Kondisi Eksisting Site
1) Dasar pertimbangan
·

Penentuan zona pada site

·

Potensi yang ada pada site maupun sekitarnya

·

Dasar peletakan massa dan sirkulasi dalam site

2) Analisa

Gambar 55:
Eksisting Site
Sumber: Analisa pribadi
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·

Site merupakan area persawahan yang konturnya relatif datar.

·

Sekitar site juga merupakan area persawahan, dimana di tepian
jalannya banyak ditumbuhi pohon jati.

·

Pada bagian tengah site dialiri sungai kecil, yang mengalir dari arah
utara, yaitu dari arah bukit Patiayam. Membagi site menjadi dua
bagian yaitu timur dan barat.

·

Sekitar site dikelilingi oleh pepohonan, baik pohon jati, bambu,
pisang, dll.

·

Tanah pada site telah terbagi-bagi sebagai petak sawah (galangan),
yang banyak ditumbuhi jagung dan tebu.

Gambar 56:
Foto Eksisting Site
Sumber: Analisa pribadi
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3) Hasil analisa site
·

Pebagian zona pada site, yaitu peletakan massa utama dan pengelola
berada di sebelah barat sungai kecil, sedangkan untuk sebelah timur
sungai digunakan sebagai penerima dan penunjang.

·

Alur sirkulasi dan peletakan massa nantinya mengikuti pola galangan
sawah yang telah ada, sehingga meminimalisir pengolahan tapak.

·

Pepohonan di sekitar site bermanfaat sebagai penghalau bagi
kebisingan maupun polusi udara, sehingga dapat tetap dipertahankan.

c. Analisa View dan Orientasi
1) Dasar pertimbangan
·

Orientasi dimaksudkan sebagai pengarah atau penunjuk terhadap
kegiatan yang ada pada bangunan.

·

View meupakan point of interest yang akan didesain pada sebuah
bangunan.

·

View bisa didapatkan dari arah dalam maupun luar bangunan.

·

Letak site dan sirkulasi memegang peranan dalam penentuan view
bangunan.

2) Analisa
·

Sebelah timur dan barat site merupakan persawahan, dapat dijadikan
sebagai view yang menarik.

·

Bukit Patiayam yang berada di sebelah utara merupakan point of
interest dari kawasan ini, sehingga sangat baik jika dijadikan objek
pemandangan dari site.
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Sebelah selatan site merupakan persawahan, namun tampak dari site
cerobong asap dan bangunan pabrik, sehingga kurang berpotensi jika
dijadikan arah pandangan.

·

Potensi yang ada di dalam site bisa dijadikan sebagai view ke dalam,
baik yang alami, maupun yang sengaja dibuat, dengan maksud untuk
menarik pengunjung.

Gambar 57:
Analisa View
Sumber: Analisa pribadi

3) Hasil analisa
·

Orientasi massa utama adalah menghadap selatan, karena massa utama
sebagai point of interest di dalam site, maka arah pandang pengunjung
akan menuju massa ini, dan secara tidak langsung dapat terhindar dari
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arah pandang ke sisi selatan, yaitu ke arah bangunan pabrik meskipun
hanya dari kejauhan.
·

Pada bangunan museum nantinya diupayakan agar pada masa utama
mendapat view ke arah bukit Patiayam.

·

Bangunan juga dapat diarahkan untuk mendapat view ke arah
persawahan.

·

Massa di dalam site dijadikan sebagai view ke dalam, terutama dari
arah jalan masuk menuju lokasi.

Gambar 58:
Massa Sebagai View ke Dalam
Sumber: Sketsa pribadi

d. Analisa Kebisingan
1) Dasar pertimbangan
·

Pembagian zona di dalam site

·

Dasar peletakan tata massa sesuai kegiatan yang mempertimbangkan
tingkat kebisingan.
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2) Analisa

Gambar 59:
Analisa Kebisingan
Sumber: Analisa pribadi

·

Bagian paling bising di sekitar site berada di sebelah barat site, yaitu
pada jalan utama desa.

·

Kondisi di dalam site relatif tenang, karena agak jauh dari pabrik dan
jalan raya, serta terdapatnya pepohonan di sekitar site.

3) Hasil analisa
·

Peletakkan massa utama pada bagian tengah site, di sebelah barat
sungai kecil, yang merupakan area paling tenang di dalam site.

·

Mempertahankan keberadaan pepohonan sebagai barrier bagi suara
yang mengganggu.

·

Menambah pepohonan pada sisi sebelah barat, yang berbatasan dengan
jalan desa.
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e. Analisa Klimatologis
1) Dasar pertimbangan
·

Arah datang sinar matahari

·

Arah angin

·

Pemecahan masalah akibat iklim terhadap bangunan

·

Pemanfaatan potensi klimatologis terhadap bangunan

2) Analisa

Gambar 60:
Analisa Matahari
Sumber: Analisa pribadi

Gambar 61:
Foto Kondisi Site Saat Siang Hari
Sumber: Dokumentasi pribadi
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Gambar 62:
Analisa Angin
Sumber: Analisa pribadi

Masalah yang berhubungan dengan iklim mempunyai beberapa altematif
pemecahan masalah dengan pertimbangan sebagai berikut :
· Bukaan
Biasanya berhubungan dengan dimana seharusnya diletakkan bukaan
untuk menangkap sinar matahari kedalam bangunan ataupun bukaan
bagi angin sebagai penghawaan alami.
· Barrier
Barrier atau penghalang dapat berupa sebagai vegetasi ataupun
bangunan dan pagar yang didesain sebaik mungkin sebagai
penghalang sinar matahari ataupun angin yang merugikan bangunan
dan kegiatan di dalamnya.
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· Material
Material lebih difungsikan sebagai pemecahan masalah bangunan
dengan sinar matahari, dimana ia berperan sebagai filter sinar dan
mengurangi kesilauan (glare) dalam bangunan. Karena pada dasarnya
kemampuan setiap material untuk menyerap atau memantulkan sinar
matahari dapat berbeda-beda.
3) Hasil analisa
Benda koleksi museum merupakan benda yang rawan terhadap kerusakan.
Tidak bisa diperlakukan sembarangan, baik terhadap udara, maupun sinar
matahari. Maka pemanfaatan terhadap potensi klimatologis hanya pada
beberapa massa saja.
·

Sinar matahari
- Timur
Karena merupakan sinar yang dibutuhkan (pagi hari), maka pada
sisi timur massa diberi bukaan untuk menangkap sinar matahari.
- Barat
Sinar matahari sore memang memiliki efek yang kurang baik,
namun dapat dimanfaatkan sebagai pendukung suasana di sore hari
bagi aktifitas di luar bangunan.

·

Penataan massa
- Penataan massa jamak dengan bentang yang tidak terlalu besar.
Dengan penataan yang tidak sejajar dan saling menyilang.
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Memaksimalkan pemanfaatan cahaya matahari dan sirkulasi angin
di dalam site.
·

Orientasi bangunan
Aliran angin terbesar dari arah utara (bukit Patiayam), sedangkan sinar
matahari yang banyak dimanfaatkan adalah dari sisi timur pada pagi
hari. Pemberian bukaan pada bangunan dominan berada di sisi utara
dan timur bangunan. Orientasi massa yang jamak berdasarkan pada
kemungkinan untuk mendapatkan sinar matahari pagi dan angin dari
utara. Sehingga orientasi setiap massa dapat berbeda-beda.

B. ANALISA PERUANGAN
Analisa peruangan merupakan analisa perencanaan dan perancangan
bangunan dengan cara mengelompokkan pelaku, kebutuhan ruang tiap pelaku,
persyaratan ruang, serta besaran ruang yang dibutuhkan tiap pelaku. Penataan masa
yang memperhatikan kondisi kawasan situs merupakan target utama dalam
perancangan bangunan Museum Situs Purbakala di Kudus. Oleh karenanya
analisa peruangan yang akan dilakukan lebih menitik beratkan pada tata
masa yang mengutamakan kelestarian kawasan. Sehingga beberapa analisa
ruangan merupakan sebuah ide awal yang diselaraskan dengan kondisi
lingkungan situs dan besaran ruangan yang diperoleh merupakan besaran
minimal.

commit to user
109

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

1. Analisa Kebutuhan Ruang
Tabel 8:
Analis Kebutuhan Ruang

PELAKU
Direktur

Kurator

Konservator

Preparator

Edukator

Ahli Kepustakaan

KEGIATAN
Parkir
Memimpin museum
Rapat
Istirahat
Makan & minum
Ibadah
Metabolisme
Parkir
Mengelola bagian kurasi
Meneliti
Rapat
Istirahat
Makan & minum
Ibadah
Metabolisme
Parkir
Mengelola bagian konservasi
Meneliti
Rapat
Istirahat
Makan & minum
Ibadah
Metabolisme
Parkir
Mengelola bagian preparasi
Memperbaiki
Menyelenggarakan pameran
Rapat
Istirahat
Makan & minum
Ibadah
Metabolisme
Parkir
Mengelola bagian edukasi
Memberikan penyuluhan dan
pemutaran film
Rapat
Istirahat
Makan & minum
Ibadah
Metabolisme
Parkir
Mengelola perpustakaan

RUANG
Tempat parkir pengelola
Ruang Direktur
Ruang rapat
Ruang istirahat
Warung makan
Musholla
Lavatory
Tempat parkir pengelola
Ruang Kurator
Laboratorium penelitian
Ruang rapat
Ruang istirahat
Warung makan
Musholla
Lavatory
Tempat parkir pengelola
Ruang Konservator
Laboratorium penelitian
Ruang rapat
Ruang istirahat
Warung makan
Musholla
Lavatory
Tempat parkir pengelola
Ruang Preparator
Bangkel kerja
Ruang pameran
Ruang rapat
Ruang istirahat
Warung makan
Musholla
Lavatory
Tempat parkir pengelola
Ruang Edukator
Ruang audiovisual
Ruang rapat
Ruang istirahat
Warung makan
Musholla
Lavatory
Tempat parkir pengelola
Perpustakaan
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Rapat
Istirahat
Makan & minum
Ibadah
Metabolisme
Parkir
Melayani pengunjung
Mengelola museum
Istirahat
Makan & minum
Ibadah
Metabolisme
Parkir
Melihat pameran
Menonton video
Membaca
Belajar meneliti

Pegawai

Pengunjung

Mengikuti workshop/seminar
Menikmati pemandangan
Istirahat
Makan & minum
Membeli cinderamata
Ibadah
Metabolisme

Ruang rapat
Ruang istirahat
Warung makan
Musholla
Lavatory
Tempat parkir pengelola
Semua area
Area servis
Ruang istirahat
Warung makan
Musholla
Lavatory
Tempat parkir pengunjung
Ruang pameran
Ruang audiovisual
Perpustakaan
Laboratorium penelitian
siswa
Ruang audiovisual
Gardu pandang
Ruang istirahat & gazebo
Warung makan dan kios
snack
Kios souvenir
Musholla
Lavatory
Sumber: Analisa pribadi

2. Analisa Pola Kegiatan
a. Pola Kegiatan Pengunjung

Datang

Parkir

Menikmati pameran
Menonton video
Membaca
Belajar meneliti
Mengikuti seminar

Istirahat
Makan / minum
Metabolisme
Ibadah
Menikmati pemandangan
Membeli souvenir

Pergi

Skema 2:
Pola Kegiatan Pengunjung Museum
Sumber : Analisa pribadi
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b. Pola Kegiatan Pengelola
1) Direktur Museum
Datang

Parkir

Memimpin museum
Rapat
Mengawasi kegiatan
permuseuman

Istirahat
Makan / minum
Metabolisme
Ibadah

Pergi

Skema 3 :
Pola kegiatan Direktur
Sumber : Analisa pribadi

2) Kurator
Datang

Parkir

Mengelola bagian
kurasi
Rapat
Meneliti
Menyeleksi koleksi

Istirahat
Makan / minum
Metabolisme
Ibadah

Pergi

Skema 4:
Pola kegiatan Kurator
Sumber : Analisa pribadi

3) Konservator
Datang

Parkir

Mengelola bagian
konservasi
Rapat
Meneliti
Merawat koleksi

Istirahat
Makan / minum
Metabolisme
Ibadah

Pergi

Skema 5:
Pola kegiatan Konservator
Sumber : Analisa pribadi
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4) Preparator
Datang

Parkir

Mengelola bagian
preparasi
Rapat
Memperbaiki koleksi
Menyelenggarakan
pameran

Istirahat
Makan / minum
Metabolisme
Ibadah

Pergi

Skema 6:
Pola kegiatan Preparator
Sumber : Analisa pribadi

5) Edukator
Datang

Parkir

Mengelola bagian
edukasi
Rapat
Memutar film
Memberikan
penyuluhan

Istirahat
Makan / minum
Metabolisme
Ibadah

Pergi

Skema 7:
Pola kegiatan Edukator
Sumber : Analisa pribadi

6) Ahli Kepustakaan
Datang

Parkir

Mengelola
perpustakaan
Rapat
Mengawasi kegiatan
perpustakaan

Istirahat
Makan / minum
Metabolisme
Ibadah

Pergi

Skema 8:
Pola kegiatan Ahli kepustakaan
Sumber : Analisa pribadi
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7) Servis
Melayani pengunjung
Melayani pengelola
Membantu pekerjaan
pengelola

Datang

Istirahat
Makan / minum
Metabolisme
Ibadah

Parkir

Pergi

Skema 9:
Pola kegiatan pegawai
Sumber : Analisa pribadi

3. Analisa Persyaratan Ruang
Tabel 9:
Analisa Persyaratan Ruang

MACAM RUANG
Ruang Pamer

PERSYARATAN RUANG
-

Laboratorium

-

Ruang Audiovisual

-

-

Tidak lembab
Tidak terkena sinar matahari
secara langs ung
Pola sirkulasi yang nyaman
Memerlukan penerangan yang baik
Terbebas dari gangguan jamur dan
serangga
Memerlukan layout pameran yang
presentatif dan menarik
Dekat
dengan
ruang-ruang
penunjang
Tidak lembab
Tidak terkena sinar matahari
secara langs ung
Keamanan terjaga serta dalam
jangkauan pengawasan
Tidak
terkena
angin secara
langsung baik dari luar maupun
keluar
Tidak berdekatan dengan sumber
air
Seperti pada umumnya
Dekat dengan toilet
Terdapat ruang
tunggu/santai/komunal di luar
ruangan
Memerlukan layout ruangan yang
nyaman pada tempat menonton
film
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Perpustakaan

-

Warung Makan

-

Area Komunal

-

Memerlukan peredam suara pada
dinding lantai dan langit-langit
Mudah dijangkau
Mendapatkan cukup pencahayaan
dan sirkulasi udara
Layout ruang yang nyaman bagi
pembaca mendukung sirkulasi
Mendapatkan view yang baik
Dekat dengan toilet
Mudah dijangkau dan pada tempat
yang mudah terlihat
Memerlukan area yang luas
Memerlukan penerangan yang baik
Memerlukan penghawaan yang baik
Dekat dengan toilet
Memerlukan area yang luas
Memerlukan penerangan yang baik
Memerlukan penghawaan yang baik
Dekat dengan toilet dan penjualan
makanan
Dapat dipergunakan sebagai tempat
pertunjukan
Sumber: Analisa pribadi

4. Analisa Pengelompokan Ruang
Tabel 10:
Analisa Pengelompokan Ruang

KELOMPOK KEGIATAN
Kegiatan Penerima

KEBUTUHAN RUANG
Loket
Area parkir
Ruang penerima terbuka

Kegiatan Pengelola

Ruang Direktur
Ruang Kurator

Ruang Konservator

Ruang Preparator

Ruang Edukator

PENCAPAIAN
Pada area masuk lokasi dan
museum
Dekat dengan gerbang masuk
lokasi
Dekat dengan pintu masuk
menuju museum
Pada area yang lebih privat
dan dapat diakses dari SE
Pada area privat dekat
dengan laboratorium dan
dapat diakses dari SE
Pada area privat dekat
dengan laboratorium dan
dapat diakses dari SE
Pada area privat yang mudah
mencapai ruang pamer serta
dapat diakses dari SE
Pada area privat yang mudah
mencapai laboratorium
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Ruang Tata Usaha
Ruang pegawai

Kegiatan Utama

Entrance hall
Ruang pamer
Audiovisual
Perpustakaan
Laboratorium penelitian
Laboratorium penelitian
siswa
Ruang studio gambar

Bengkel kerja/rekonstruksi
Gudang/storage

Kegiatan Penunjang

Warung makan

Musholla
Kios snack/makanan ringan
Kios souvenir
Gardu pandang
Gazebo
Kegiatan Servis

Ruang operator
Ruang CCTV
Ruang informasi
Ruang petugas keamanan

siswa, ruang audiovisual
serta dapat diakses dari SE
Mudah dicapai dari luar dan
dapat diakses melalui SE
Dekat dengan ruang
pengelola dan ruang utama
serta dapat diakses dari SE
Dekat dengan pintu masuk
museum
Mudah dicapai dari ruang
luar dan dekat dengan loket
Mudah diakses dari ruang
pamer maupun entrance hall
Mudah diakses dari dalam
maupun luar museum
Pada area yang privat dan
dekat dengan pengelola
Pada area agak privat namun
mudah diakses dari ruang
utama
Pada area yang privat, dekat
dengan laboratorium dan
bengkel
Pada area yang privat, dekat
dengan laboratorium
Pada area yang lebih privat,
dekat dengan laboratorium
dan bengkel
Pada area terbuka, mudah
diakses dari dalam maupun
luar
Mudah dicapai dari mana
dalam maupun luar
Mudah dicapai dan dekat
dengan parkir area
Mudah dicapai dan dekat
dengan parkir area
Berada pada area luar yang
mudah dicapai
Berada pada area luar yang
mudah dicapai
Pada area privat dan dapat
diakses dari SE
Pada area privat dan dapat
diakses dari SE
Dekat dengan entrance hall
Mudah mengakses segala
area
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Ruang ME
Ruang genset
Gudang
Lavatory

Pada area privat dan dapat
diakses dari SE
Pada area privat dan dapat
diakses dari SE
Dekat dengan setiap ruang
Dekat dengan setiap ruang
Sumber: Analisa pribadi

5. Pola Hubungan Ruang
a. Pola Hubungan makro
Tabel 11:
Pola Hubungan Makro

Sumber: Analisa pribadi

b. Pola Hubungan Mikro
1) Kegiatan penerima
Tabel 12:
Pola Hubungan Kegiatan Penerima

Sumber: Analisa pribadi
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2) Kegiatan pengelola
Tabel 13:
Pola Hubungan Kegiatan Pengelola

Sumber: Analisa pribadi

3) Kegiatan utama
Tabel 14:
Pola Hubungan Kegiatan Utama

Sumber: Analisa pribadi
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4) Kegiatan penunjang
Tabel 15:
Pola Hubungan Kegiatan Penunjang

Sumber: Analisa pribadi

5) Kegiatan servis
Tabel 16:
Pola Hubungan Kegiatan Servis

Sumber: Analisa pribadi

6. Analisa Besaran Ruang
a. Kelompok Kegiatan Penerima
Kebutuhan Ruang
Loket:
Loket parkir (2 unit)
Loket masuk museum (2
unit)
Area parkir:
Asumsi jumlah pengunjung
= 1280 org/hari.
Rotasi tiap 2 jam, terjadi 3
kali rotasi/hari

Tabel 17:
Analisa Besaran Ruang Kegiatan Penerima

Analisa Besaran Ruang (m2 )

Luas
Minimal (m2 )

1 unit = 2,5 x 2,5 = 6,25 m2

2 x 6,5 m2

1 unit = 2,5 x 3 = 7,5 m2

2 x 7,5 m2
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50% membawa kendaraan
pribadi, 25% tidak
membawa kendaraan, 25%
menggunakan bus.
Perbandingan pengguna
kendaraan sepeda motor
dengan mobil 8:1
Mobil
1280/3 = 426,66 = 427
50% x 427 = 213,5 = 214
214 x 1/9 = 23,7 = 24 mobil

1 mobil = 5 x 2,5 = 12,5 m2
24 x 12,5 = 300 m2
Flow 100% = 2 x 300 = 600 m2

600 m2

Motor
214 x 8/9 = 190,2 = 190
motor

1 motor = 2,3 x 1= 2,3 m2
190 x 2,3 = 437 m2
Flow 100% = 2 x 437 = 874 m2

874 m2

Bus
Kapasitas bus 40 orang
25% x 427 = 106,75 = 107
107 : 40 = 2,67 = 3 bus
Ruang penerima terbuka
(asumsi sama dengan
kapasitas hall = 213 orang)

1 bus = 12 x 3,5 = 42 m2
3 x 42 = 126 m2
Flow 100% = 2 x 126 = 252 m2

252 m2

1 orang = 0,4 x 0,7 = 0,28 m2
213 x 0,28 = 59,64 m2
Flow 200% = 3 x 59,64 m2
Total luas = 178,92 m2

179 m2

b. Kelompok Kegiatan Pengelola
Kebutuhan Ruang
Ruang Direktur

Ruang Kurator:
· Kepala

·

Staff (4 orang)

Tabel 18:
Analisa Besaran Ruang Kegiatan Pengelola

Analisa Besaran Ruang (m2 )
1 meja + 3 kursi = 4 m2
1 set sofa + meja = 6 m2
1 lemari = 0,4 m2
1 rak = 0,4 m2
Flow 60% = 0,6 x 10,8 = 6,48 m2
Total luas = 10,48 + 4,48 = 17,28 m2
1 meja + 3 kursi = 4 m2
1 lemari = 0,4 m2
1 rak = 0,4 m2
Flow 60% = 0,6 x 4,8 = 2,88 m2
Total luas = 4,8 + 2,88 = 7,68 m2
1 meja + 3 kursi = 4 m2
Flow 60% = 0,6 x 4 = 2,4 m2
Total luas = 4 + 2,4 = 6,4 m2

Luas
Minimal (m2 )

18 m2

8 m2

4 x 6,5 m2

Ruang Konservator:
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·

·

Kepala

Staff (4 orang)

Ruang Preparator:
· Kepala

·

Staff (4 orang)

Ruang Edukator:
· Kepala

·

Staff (4 orang)

Ruang Tata Usaha:
· Kepala

·

Staff (8 orang)

Ruang rapat (35 orang)

Ruang pegawai (15 orang)

digilib.uns.ac.id

1 meja + 3 kursi = 4 m2
1 lemari = 0,4 m2
1 rak = 0,4 m2
Flow 60% = 0,6 x 4,8 = 2,88 m2
Total luas = 4,8 + 2,88 = 7,68 m2
1 meja + 3 kursi = 4 m2
Flow 60% = 0,6 x 4 = 2,4 m2
Total luas = 4 + 2,4 = 6,4 m2
1 meja + 3 kursi = 4 m2
1 lemari = 0,4 m2
1 rak = 0,4 m2
Flow 60% = 0,6 x 4,8 = 2,88 m2
Total luas = 4,8 + 2,88 = 7,68 m2
1 meja + 3 kursi = 4 m2
Flow 60% = 0,6 x 4 = 2,4 m2
Total luas = 4 + 2,4 = 6,4 m2
1 meja + 3 kursi = 4 m2
1 lemari = 0,4 m2
1 rak = 0,4 m2
Flow 60% = 0,6 x 4,8 = 2,88 m2
Total luas = 4,8 + 2,88 = 7,68 m2
1 meja + 3 kursi = 4 m2
Flow 60% = 0,6 x 4 = 2,4 m2
Total luas = 4 + 2,4 = 6,4 m2
1 meja + 3 kursi = 4 m2
1 lemari = 0,4 m2
1 rak = 0,4 m2
Flow 60% = 0,6 x 4,8 = 2,88 m2
Total luas = 4,8 + 2,88 = 7,68 m2
1 meja + 3 kursi = 4 m2
Flow 60% = 0,6 x 4 = 2,4 m2
Total luas = 4 + 2,4 = 6,4 m2
Orang duduk = 1,2 x 0,6 = 0,72 m2
35 x 0,72 = 25,2 m2
1 meja besar = 42 m2
Flow 60% = 0,6 x 67,2 = 40,32 m2
Total luas = 67,2 + 40,32 = 107,52 m2
1 orang = 1 m2
15 x 1 = 15 m2
2 lemari @ 1,8 m2 = 2 x 1,8 = 3,6 m2
4 meja @ 1,44 m2 = 2 x 1,44 m2 = 2,88 m2

8 m2

4 x 6,5 m2

8 m2

4 x 6,5 m2

8 m2

4 x 6,5 m2

8 m2

8 x 6,5 m2

108 m2

commit to user
121

perpustakaan.uns.ac.id

Mushola
Tempat sholat (20 orang)

Tempat wudlu (6 orang)

Pantry

Lavatory
Gudang pengelola
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Flow 60% = 0,6 x 21,48 = 12,88 m2
Total luas = 21,48 + 12,88 = 34,36 m2

35 m2

1 orang = 1,2 x 0,8 = 0,96 m2
20 x 0,96 = 19,2 m2
Flow 30% = 0,3 x 19,2= 5,76 m2
Total luas = 19,2 + 5,76 = 24,96 m2

25 m2

1 orang = 0,8 x 0,9 = 0,72 m2
6 x 0,72 = 4,32 m2
Flow 40% = 0,4 x 4,32 = 1,73 m2
Total luas = 4,32 + 1,73 = 6,05 m2
1 set peralatan masak = 2,2 x 0,6 = 1,32 m2
1 rak = 0,6 x 1,8 = 1,08 m2
1 kulkas = 0,8 x 0,6 = 0,48 m2
1 meja + 4 kursi = 4 m2
Flow 30% = 0,3 x 6,88 = 2,06 m2
Total luas = 6,88 + 2,06 = 8,94 m2
Menyesuaikan
Menyesuaikan

c. Kelompok Kegiatan Utama
Kebutuhan Ruang
Entrance hall
Kapasitas ruang untuk 213
orang (asumsi)

Ruang pamer:
· Tetap (studi museum
Geologi Bandung)
· Periodik

·

Teater (200 orang)

9 m2
36 m2
12 m2

Tabel 19:
Analisa Besaran Ruang Kegiatan Utama

Analisa Besaran Ruang (m2 )
1 orang = 0,4 x 0,7 = 0,28 m2
213 x 0,28 = 59,64 m2
Flow 100% = 2 x 59,64 m2
Total luas = 119,28 m2

Luas
Minimal (m2 )

120 m2
897 m2

Asumsi 60% dari ruang pameran tetap
0,6 x 897 = 538,2 m2

·

Diorama Tetap (studi
museum Sangiran)
Audiovisual (200 orang)
· Operator (2 orang)

6 m2

539 m2
204 m2

1 orang = 0,6 x 1 = 0,6m2
2 x 0,6 = 1,2 m2
Proyektor = 2 m2
1 meja = 1,2 m2
Flow 60% = 0,6 x 4,4 = 2,64 m2
Total luas = 4,4 + 2,64 = 7,04 m2

7 m2

1 orang = 0,6 x 1 = 0,6 m2
200 x 0,6 = 120 m2
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Flow 30% = 0,3 x 120 = 36 m2
Total luas = 120 + 36 = 156 m2
Perpustakaan:
· Ruang Kepala
perpustakaan

·

·

·

·

·

Ruang Staff (4 orang)

Ruang katalog (3 orang)

Ruang baca (78 orang)

Ruang koleksi (6 rak)

Gudang perpustakaan

· Lavatory
Laboratorium penelitian:
· Ruang Kepala
laboratorium

1 meja + 3 kursi = 4 m2
1 lemari = 0,4 m2
1 rak = 0,4 m2
Flow 60% = 0,6 x 4,8 = 2,88 m2
Total luas = 4,8 + 2,88 = 7,68 m2

156 m2

8 m2

1 meja + 3 kursi = 4 m2
Flow 60% = 0,6 x 4 = 2,4 m2
Total luas = 4 + 2,4 = 6,4 m2

4 x 6,5 m2

1 orang = 2 m2
Flow 30% = 0,3 x 2 = 0,6 m2
Luas total = 2 + 0,6 = 2,6 m2

3 x 3 m2

1 orang = 1,4 m2
Flow 30% = 0,3 x 1,4 = 0,42 m2
Luas total = 1,4 + 0,42 = 1,82 m2
1 rak = 6 m2
Flow 30% = 0,3 x 6 = 1,8 m2
Total luas = 1,8 + 6 = 7,8 m2

78 x 2 m2

6 x 8 m2

Asumsi 10% dari ruang utama
0,1 x 247 = 24,7 m2

25 m2

Menyesuaikan

12 m2

1 meja + 3 kursi = 4 m2
1 lemari = 0,4 m2
1 rak = 0,4 m2
Flow 60% = 0,6 x 4,8 = 2,88 m2
Total luas = 4,8 + 2,88 = 7,68 m2

8 m2

1 meja + 3 kursi = 4 m2
Flow 60% = 0,6 x 4 = 2,4 m2
Total luas = 4 + 2,4 = 6,4 m2

4 x 6,5 m2

Ruang laboratorium
penelitian (4 orang)

1 orang = 21,6 m2
Flow 30% = 0,3 x 21,6 = 6,48 m2
Total luas = 21,6 + 6,48 = 28,08 m2

4 x 28 m2

·

Gudang laboratorium
penelitian

Asumsi 10% dari ruang utama
0,1 x 146 = 14,6 m2

15 m2

·

Lavatory

Menyesuaikan

36 m2

·

·

Ruang Staff (4 orang)
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Laboratorium penelitian
siswa:
· Ruang Instruktor

·

·

·

1 meja + 3 kursi = 4 m2
Flow 60% = 0,6 x 4 = 2,4 m2
Total luas = 4 + 2,4 = 6,4 m2

Ruang laboratorium
penelitian siswa (200
siswa)

1 orang = 1m2
200 x 1 = 200m2
Flow 30% = 0,3 x 200 = 60 m2
Total luas = 200 + 60 = 260 m2

Ruang Staff (4 orang)

Ruang studio gambar (4
orang)

· Gudang
Bengkel kerja/rekonstruksi:
· Ruang Kepala

·

·

1 meja + 3 kursi = 4 m2
1 lemari = 0,4 m2
1 rak = 0,4 m2
Flow 60% = 0,6 x 4,8 = 2,88 m2
Total luas = 4,8 + 2,88 = 7,68 m2

Ruang Asisten Instuktor
(6 orang)

· Gudang
Ruang studio gambar:
· Ruang Kepala studio

·

digilib.uns.ac.id

Ruang Staff (4 orang)

Ruang bengkel kerja (4
orang)

8 m2

6 x 6,5 m2

260m2

Menyesuaikan

8 m2

1 meja + 3 kursi = 4 m2
1 lemari = 0,4 m2
1 rak = 0,4 m2
Flow 60% = 0,6 x 4,8 = 2,88 m2
Total luas = 4,8 + 2,88 = 7,68 m2

8 m2

1 meja + 3 kursi = 4 m2
Flow 60% = 0,6 x 4 = 2,4 m2
Total luas = 4 + 2,4 = 6,4 m2
1 orang = 4,5 m2
Flow 30% = 0,3 x 4,5 = 1,35 m2
Total luas = 4,5 + 1,35 = 5,85 m2

4 x 6,5 m2

4 x 6 m2

Menyesuaikan

8 m2

1 meja + 3 kursi = 4 m2
1 lemari = 0,4 m2
1 rak = 0,4 m2
Flow 60% = 0,6 x 4,8 = 2,88 m2
Total luas = 4,8 + 2,88 = 7,68 m2

8 m2

1 meja + 3 kursi = 4 m2
Flow 60% = 0,6 x 4 = 2,4 m2
Total luas = 4 + 2,4 = 6,4 m2

4 x 6,5 m2

1 orang = 21,6 m2
Flow 30% = 0,3 x 21,6 = 6,48 m2
Total luas = 21,6 + 6,48 = 28,08 m2

4 x 28 m2
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· Gudang
Gudang/storage
Tempat istirahat (100 orang)

Lavatory pengunjung (10
unit)
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d. Kelompok Kegiatan Penunjang
Kebutuhan Ruang
Warung makan (5 unit):
Ø 1 unit:
· Dapur (4 orang)

·

Tempat makan( 20
orang)

·

Tempat wudlu (8 orang)

Kios snack/makanan ringan
(5 unit)
Kios souvenir (5 unit)

64 m2

48 m2

Tabel 20:
Analisa Besaran Ruang Kegiatan Penunjang

Analisa Besaran Ruang (m2 )

Luas
Minimal (m2 )

1 orang = 1 m2
4 x 1 = 4 m2
1 set peralatan masak = 2,2 x 0,6 = 1,32 m2
1 meja saji = 0,8 x 1,8 = 1,44 m2
1 rak = 0,6 x 1,8 = 1,08 m2
1 kulkas = 0,6 x 0,6 = 0,36 m2
Flow 60% = 0,6 x 8,2 = 4,92 m2
Total luas = 8,2 + 4,92 = 13,12 m2

14 m2

1 orang = 0,6 x 1 = 0,6 m2
20 x 0,6 = 12 m2
5 meja = 5 x 1,2 = 6 m2
Flow 60% = 0,6 x 18 = 10,8 m2
Total luas = 18 + 10,8 = 28,8 m2

29 m2
43 m2

Ø Total luas 1 unit
Luas total
Musholla :
· Tempat sholat (50 orang)

8 m2
50 m2

Menyesuaikan
Menyesuaikan
1 orang = 0,4 x 0,8 = 0,32m2
100 x 0,32 = 32 m2
Flow100% = 2 x 32 m2
1 unit = 1,5 x 2 = 3 m2
10 x 3 = 30 m2
Flow 60% = 0,6 x 30 = 18 m2
Total luas = 30 + 18 = 48 m2

5 x 43 m2
1 orang = 1,2 x 0,8 = 0,96 m2
50 x 0,96 = 48 m2
Flow 30% = 0,3 x 48 = 14,4 m2
Total luas = 48 + 14,4 = 62,4 m2

63 m2

1 orang = 0,8 x 0,9 = 0,72 m2
8 x 0,72 = 5,76 m2
Flow 40% = 0,4 x 5,76 = 2,304 m2
Total luas = 5,76 + 2,304 = 8,064 m2
1 unit = 3 x 4 = 12 m2

8 m2
5 x 12 m2

1 unit = 3 x 4 = 12 m2

5 x 12 m2
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1 unit = 4 x 4 = 16 m2
1 unit = 3 x 3 = 9 m2

e. Kelompok Kegiatan Servis

4 x 16 m2
5 x 9 m2

Tabel 21:
Analisa Besaran Ruang Kegiatan Servis

Kebutuhan Ruang

Analisa Besaran Ruang (m2 )

Ruang operator (4 orang)

1 orang = 2 m2
4 x 2 = 8 m2
1 meja operator = 2,4 x 0,8 = 1,92 m2
Flow 30% = 0,3 x 9,92 = 2,97 m2
Total luas = 9,92 + 2,97 = 12,89 m2

Luas
Minimal (m2 )

13 m2
Ruang CCTV (2 orang)

Ruang informasi (2 orang)

Ruang petugas keamanan (2
unit)
Ruang ME (3 orang)

Ruang genset
Gudang alat
Lavatory

1 orang = 2 m2
2 x 2 = 4 m2
Perangkat monitor = 2 x 0,8 = 1,6 m2
Flow 30% = 0,3 x 5,6 = 1,68 m2
Total luas = 5,6 + 1,68 = 7,28 m2
1 orang = 2,25 m2
2 x 2,25 = 4,5 m2
1 meja operator = 1,5 x 0,6 = 0,9 m2
Flow 30% = 0,3 x 5,4 = 1,62 m2
Total luas = 5,4 + 1,62 = 7,02 m2
1 unit = 2,5 x 2,5 = 6,25 m2
1 orang = 4 m2
3 x 4 = 12 m2
Flow 30% = 0,3 x 12 = 3,6 m2
Total luas = 12 + 3,6 = 15,6 m2
Menyesuaikan
Menyesuaikan
Menyesuaikan

8 m2

7 m2
2 x 6,5 m2

16 m2
30 m2
12 m2
12 m2

(Sumber: Analisa Pribadi)

Luas total bangunan :
1)

Kelompok Kegiatan Penerima

=

1933 m2

2)

Kelompok Kegiatan Pengelola

=

445 m2

3)

Kelompok Kegiatan Utama

=

3101 m2

4)

Kelompok Kegiatan Penunjang

=

515 m2

5)

Kelompok Kegiatan Servis

=

111 m2
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Total Luas Bangunan

=

6105 m2

KDB di daerah sekitar kawasan situs menurut RUTRK Kudus, yaitu pada
zona pengembangan adalah 40%. Maka luas total lahan yang dibutuhkan
adalah:
Luas lahan terbuka = 6105 x 60/40 = 9157,5 m2
Total luas lahan yang dibutuhkan = 6015 + 9157,5 = 15172,2 m2
7. Analisa Pembagian Zona
a. Dasar pertimbangan
·

·

Hasil analisa pengolahan tapak, yaitu :
-

analisa pencapaian

-

analisa kebisingan

-

analisa klimatologis

Macam dan sifat kegiatan

b. Analisa
Berdasarkan pertimbangan di atas, maka pembahasan dapat kita lihat dari
tabel berikut.
Tabel 22:
Kebutuhan Kegiatan

Kelompok Kegiatan
Penerima

Kebutuhan Zonifikasi
Dekat dengan pencapaian utama
(ME)

Pengelola

Dekat dengan SE

Kegiatan utama

·

Mudah diakses oleh pengunjung
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·
Penunjang

Dekat dengan ME

Dekat

dengan

ME

dan

area

penerima
Servis

·

Dekat dengan SE

·

Dekat

dengan

kegiatan

pengelola
·

Mudah

menjangkau kegiatan

utama
Sumber: Analisa pribadi

c. Hasil analisa
Untuk kelancaran sirkulasi dan kegiatan, maka kegiatan pengelola dan
kegiatan pengunjung dipisahkan. Kegiatan yang melibatkan pengunjung
diletakkan dekat dengan ME. Sedangkan kegiatan yang melibatka
pengelola dan servis diletakkan dekat dengan ME. Kegiatan yang
membutuhkan ketenangan diletakkan pada area yang lebih dalam atau
jauh dari keramaian.

Gambar 63:
Pembagian Zona
commit
to user
Sumber:
Analisa pribadi
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8. Pola Tata Massa
a. Dasar pertimbangan
·

Hasil analisa pengolahan tapak

·

Pembagian zona

b. Analisa
·

Pengelompokan massa berdasar pada hasil pembagian zona, yaitu pada
sisi timur sebagai fungsi penerima, sisi sebelah barat yaitu pengelola, sisi
tengah yaitu kegiatan utama, sisi tenggara yaitu kegiatan penunjang, dan
servis hampir di semua bagian pada site.

·

Pemanfaatan terhadap angin yang datang dari arah utara site, diusahakan
dapat mengenai setiap massa bangunan.

·

Pemanfaatan terhadap sinar matahari, diusahakan dapat mengenai setiap
massa bangunan.

·

Peletakan massa sesuai dengan fungsinya disesuaikan dengan tingkat
kebisingan di sekitar lokasi.

·

Pengolahan tata massa untuk mendapatkan view yang baik ke luar site.

·

Penataan massa bangunan yang tetap memperhatikan kelestarian tanah
yang ada pada site, dengan mengikuti pola galangan sawah yang telah ada.

c. Hasil analisa
·

Penataan massa jamak yang menanggapi potensi klimatologis serta
eksisting site dan lingkungannya.
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Dengan penataan massa jamak, maka setiap bangunan diupayakan dapat
dilalui aliran angin dari utara site secara merata.

·

Penataan massa jamak memaksimalkan pemanfaatan sinar matahari
sebagai pencahayaan alami pada setiap massa bangunan.

Gambar 64:
Pola Tata Massa
Sumber: Analisa pribadi

9. Sirkulasi Dalam Site
1) Dasar pertimbangan
·

Keadaan tanah dalam site

·

Kemudahan dan kenyamanan akses

·

Pembagian fungsi-fungsi ruang

·

Peletakkan massa / tata massa
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2) Analisa
Sirkulasi dalam site dibedakan menjadi :
a) Sirkulasi kendaraan
Sirkulasi harus dipisahkan antara manusia dan kendaraan. Sirkulasi
kendaraan berupa jalan kendaraan dan tempat parkir. Jalur kendaraan
mengikuti keadaan pola tanah yang telah ada, yaitu berupa galangan
sawah. Sehingga dalam pengolahan tapak tidak akan terlalu menggaggu
atau mengubah kondisi tanah yang sudah ada.

PENGELOLA

SE
ME

PENGUNJUNG

Keterangan:

Gambar 65:

= Semua kendaraan
= Mobil
= Motor
= Bis

Pola Sirkulasi Kendaraan
Sumber: Analisa pribadi

Area parkir didesain untuk kenyamanan, efisiensi laju kendaraan dan
efisiensi penggunaan lahan. Dalam perencanaan area parkir pada kawasan
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ini dipilih parkir tipe ‘kantong parkir’, yaitu tipe area parkir yang tegak
lurus maupun menyudut yang didesain membentuk kantong-kantong
parkir .

Gambar 66:
Kantong Parkir
Sumber : Neufret architect’s Data

b) Sirkulasi manusia
Hal yang menyebabkan manusia cenderung bergerak adalah ingin
mencapai apa yang dituju. Faktor yang dapat membimbing manusia ketika
bergerak menuju suatu tenpat adalah adanya tanda/simbol, pengarah, pola
sirkulasi, dan bentuk-bentuk ruang di sekitarnya. Jarak terkadang menjadi
kendala utama untuk sirkulasi manusia. Jarak yang terlalu jauh dapat
menyebabkan pola sirkulasi yang direncanakan tidak sesuai tujuan.
Pada perencanaan Museum Purbakala di Kudus, pola sirkulasi
manusia di dalam site disesuaikan dengan kondisi tapak yang sudah ada.
Sama halnya seperti pada sirkulasi kendaraan. Dengan maksud agar
kondisi tapak yang ada tidak terlalu mengalami perubahan atau
pengolahan tapak yang tidak secara berlebihan.
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Sirkulasi manusia pada site dibagi menjadi dua, yaitu sirkulasi bagi
pengunjung dan pengelola. Pola sirkulasi manusia pada site dijelaskan
pada gambar berikut:

3)
Keterangan :
= Sirkulasi pengunjung

Gambar 67:
Pola Sirkulasi Manusia
Sumber: Analisa pribadi

= Sirkulasi pengelola
= Sirkulasi bersama
= Layout perkiraan peletakan massa

Hasil analisa
·

Sirkulasi kendaraan dan zona parkir bagi pengunjung berada di sebelah
timur sungai. Akses utama adalah melalui ME sebagai tempat keluar
masuknya kendaraan pengunjung. Jalur dibuat menjadi dua arah, untuk
masuk dan keluar.
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Sirkulasi kendaraan dan zona parkir bagi pengelola berada di bagian barat
site. Terhubung langsung dengan jalan utama desa sebagai akses masuk
maupun keluar kendaraan.

Gambar 68:
Perkiraan Tempat Parkir
dengan peneduh
Sumber : Sketsa Pribadi

·

Sirkulasi pejalan kaki di dalam site, penataan pedestrian mengikuti pola
petak tanah yang sudah ada. Meminimalisir pengolahan tapak secara
berlebihan yang dapat mengakibatkan kerusakan pada struktur tanah. Pola
sirkulasi manusia pada site menggunakan konfigurasi ‘organik’, sehingga
memiliki karakter yang santai serta atraktif.

Gambar 69:
Pengolahan Tapak untuk Pedestrian
Sumber : Dokumentasi Pribadi
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C. ANALISA BANGUNAN
1. Analisa Wujud Bangunan
a. Ide Dasar
·

Bentuk bangunan dapat mewadahi kegiatan secara fungsional.

·

Bentuk massa dapat merespon lingkungan

b. Dasar Pertimbangan
·

Karakter kegiatan yang diwadahi

·

Bentuk dapat merespon lingkungan.

c. Analisa
Bentuk bangunan berdasarkan bentuk geometris yang fungsional.
Bentuk-bentuk dasar geometris mempunyai karakter masing-masing. Museum
yang direncanakan akan menggunakan bentuk geometri segi empat dan segi
tiga, yang memiliki karakter sebagai berikut :
Tabel 23:
Karakter Bentuk Dasar Geometri

Segi Empat

Segi Tiga

· Merupakan bentuk yang netral, statis,
· Merupakan bentuk yang mempunyai
masiv, dan solid.
kesan kuat, energik, stabil, sulit
disederhanakan, tajam, dan titik jatuh
· Kemudahan untuk pengolahan sirkulasi.
pada satu sisi.
· Efisiensi pemakaian ruang
· Kemudahan dalam pengerjaan struktur. · Kemudahan untuk pengolahan
sirkulasi.
· Kurang memiliki efisiensi pemakaian
ruang.
Sumber : Analisa pribadi
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d. Hasil Analisa
Berdasarkan analisa karakter bentuk maka bentuk dasar yang digunakan
adalah betuk segi empat yang nantinya dapat dikembangkan. Dengan
pertimbangan efisiensi pemanfaatan ruang serta kemudahan sirkulasi di dalam
bangunan (museum).
Penggunaan bentuk segi tiga sebagai penguat karakter bangunan.
Dengan pertimbangan untuk menyelaraskan dengan lingkungan sekitar yang
berbukit-bukit dan berada dibawah kaki gunung.
2. Analisa Pencahayaan Dalam Bangunan
a. Ide Dasar
·

Pencahayaan buatan untuk penerangan di dalam ruang pamer serta
pencahayaan malam hari.

·

Pencahayaan alami memanfaatkan sinar matahari bagi beberapa massa
yang tidak terdapat benda koleksi museum, sebagai alternatif untuk
penghematan energi.

b. Dasar Pertimbangan
·

Site berada pada daerah beriklim tropis yang kaya akan sinar matahari.

·

Estetika penataan pencahayaan baik alami maupun buatan.

c. Analisa
Pencahayaan dibagi menjadi 2, yaitu :
1) Pencahayaan alami
Tujuan pencahayaan alami :

commit to user
136

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

·

Menghemat penggunaan energi listrik.

·

Memasukkan cahaya matahari pagi ke dalam bangunan karena
matahari pagi banyak memiliki unsur kebaikan.

·

Kualitas ruang dan view yang lebih baik karena adanya bukaan/
jendela, dan konteks lingkungan yang baik.

Beberapa strategi untuk mendapatkan cahaya matahari yang sesuai, adalah
sebagai berikut :
·

Menggunakan filter perantara terhadap masuknya cahaya matahari.

·

Menghindari cahaya matahari langsung di siang dan sore hari (salah
satunya dengan penggunaan kaca sebagai pelindung paparan sinar
matahari secara langsung.

·

Pemberian bukaan-bukaan agar cahaya matahari dapat masuk secara
langsung ke dalam bangunan.

Gambar 70:
Contoh Pencahayaan Alami pada Museum
Sumber : Ernest Neufert – Data arsitek

2) Pencahayaan buatan
Tujuan pencahayaan buatan:
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Penerangan utama pada display pameran (decorative lighting) yang
lebih berfungsi sebagai estetika.

·

Sebagai penerangan ruang yang gelap terutama pada malam hari
(general lighting)

·

Mendukung kegiatan tertentu yang butuh cahaya lebih terang seperti
membaca, menulis, penelitiang, perawatan koleksi,dll.

·

Pembentukan suasana baik di dalam maupun di luar ruangan.

·

Membantu penerangan bagunan ketika cuaca buruk.

Gambar 71:
Contoh Pencahayaan Buatan pada Museum
Sumber : Ernest Neufert – Data arsitek

d. Hasil Analisa
1) Pencahayaan Alami
Pencahayaan alami disini bukanlah pencahayaan bagi benda koleksi.
Namun pencahayaan alami disini lebih berperan terhadap pembentukan
suasana ruang. Tentunya dengan tetap memperhatikan keamanan benda
koleksi. Sehingga penempatannya pada ruang-ruang yang tidak terdapat
benda koleksi atau jatuhnya cahaya tidak langsung mengenai benda
koleksi.
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Gambar 72:
Aplikasi Pencahayaan Alami Pada Museum
Sumber : Sketsa pribadi

Selain itu pencahayaan alami juga digunakan sebagai penerangan di
dalam ruangan-ruangan, selain ruang pamer yang menyimpan benda
koeksi museum.
2) Pencahayaan buatan
Benda koleksi museum merupakan benda yang bernilai sangat tinggi.
Dalam menampilkannya tidak bisa sembarangan. Memerlukan tehnik
pencahayaan yang dapat mendukung presentasi dari benda koleksi
tersebut. Bagaimana nantinya penikmat benda koleksi dapat menangkap
informasi dari benda koleksi tersebut dipengaruhi juga oleh tehnik
presentasi benda tersebut. Dan pencahayaan buatan memiliki peran yang
sangat besar.
Selain itu pencahayaan buatan juga menghindarkan benda koleksi dari
kerusakan. Maksudnya adalah, benda koleksi merupakan benda yang
sangat rawan terhadap kerusakan. Tidak terkecuali terhadap sinar
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matahari. Maka dari itu pencahayaan buatan menjadi pilihan pencahayaan
dalam presentasi benda koleksi museum dan dapat menghindarkan benda
koleksi dari pengaruh buruk sinar matahari.

Gambar 73:
Contoh Aplikasi Pencahayaan Buatan Pada Museum
Sumber : Sketsa pribadi

3. Analisa Penghawaan Dalam Bangunan
a. Dasar Pertimbangan
·

Standar kriteria suhu dalam ruang museum adalah 20o C-24oC.

·

Keawetan benda koleksi sebagai pertimbangan utama.

b. Analisa
Tujuan penghawaan dalam museum adalah sebagai pembentuk kenyamanan
juga sebagai penjaga kestabilan suhu untuk keamanan benda koleksi.
Penghawaan dalam museum dibagi 2 macam, yaitu :
1) Penghawaan alami
Penghawaan alami diperoleh dari aliran udara (angin). Faktor yang
mempengaruhi penghawaan alami adalah kecepatan angin dan orientasi
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bangunan.Untuk mendapatkan pengahwaaan alami adalah dengan
memberikan perlubangan pada dinding dan atap.
2) Penghawaan buatan
Sistem penghawaan buatan dapat berupa air conditioning (AC), fan/ kipas
angin, exhaust fan.
c. Hasil Analisa
1) Penghawaan alami
Penghawaan alami tetap berperan pada bangunan museum. Tidak pada
semua ruang diterapkan penghawaan alami, namun tetap harus
diperhatikan. Karena penghawaan alami yang baik dapat mengurangi
beban energi yang diterima oleh bangunan. Cross ventilation diterapkan
untuk mendapatan penghawaan alami bangunan. Peletakan tata masa juga
turut berpengaruh dalam penghawaan alami.

Gambar 74:
Aplikasi Penghawaan terhadap Tata Massa
Sumber : Sketsa pribadi

Gambar 75:
Penghawaan Alami dengan Cross
Ventilation pada Selasar
Sumber : Sketsa pribadi
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2) Penghawaan Buatan
Sama halnya dengan pencahayaan pada museum. Penghawaan buatan
juga berperan dalam pengamanan benda koleksi museum. Benda koleksi
museum yang sangat rawan dengan kerusakan, hanya tahan terhadap
tingkat suhu tertentu. Pada tingkat suhu yang tidak sesuai dapat
mengakibatkan kerusakan pada benda koleksi. Untuk itu solusi yang tepat
adalah dengan memberikan penghawaan buatan , yang mana dapat diatur
tingkat suhunya sesuai yang diharapkan.

Gambar 76:
Aplikasi Penghawaan Buatan pada Ruang Displai Pameran
Sumber : Sketsa pribadi

4. Analisa Sirkulasi Dalam Bangunan
a. Dasar Pertimbangan
·

Alur pengunjung dalam menikmati museum

·

Penataan display benda koleksi

·

Kelancaran dan kenyamanan pengunjung dalam menikmati museum
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b. Analisa
Sirkulasi di dalam museum menggunakan beberapa pola konfigurasi, yaitu :
·

Linear

Semua jalan adalah linear. Jalan yang lurus dapat menjadi unsur pengorganisir
yang utama untuk satu deretan ruang-ruang. Jalan dapat melengkung atau
terdiri atas segmen-segmen, memotong jalan lain, bercabang-cabang,
membentuk kisaran (loop).
·

Organik

Paling peka terhadap kondisi tapak.Memiliki karakter santai, tidak kaku, dan
fleksibel. Dapat membawa pengalaman ruang yang atraktif bagi pengunjung.
c. Hasil Analisa
·

Antar ruang
Pola sirkulasi antar ruang mengikuti konfigurasi organik, untuk
memberikan kesan yang fleksibel dan atraktif bagi pengunjung museum.

Gambar 77:
Alur Sirkulasi Antar Ruang
Sumber : Sketsa pribadi
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Dalam ruang
Pola sirkulasi di dalam ruang menggunakan konfigurasi linear. Pada ruang
pamer pengunjung diarahkan untuk dapat berjalan lebih teratur dan
berurutan. Agar nantinya pengunjung dapat menikmati semua benda
koleksi yang didisplay dan juga member kenyamanan pada pengunjung
lain.

Gambar 78:
Alur Sirkulasi Dalam Ruang
Sumber : Analisa pribadi

5. Analisa Penataan Layout Pameran
a. Dasar Pertimbangan
·

Mengundang ketertarikan kepada pengunjung.

·

Kenyamanan pengunjung menikmati display benda koleksi.

·

Keamanan benda koleksi museum.

b. Analisa
Terdapat beberapa macam bentuk penampilan obyek museum :
·

Unsecured object, cara ini diterapkan untuk benda-benda yang tidak butuh
peragaan dan pengamanan khusus.
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Fastened object, dengan cara mengikat benda-benda agar tidak berpindah
tempat.

·

Enclose object, benda-benda yang dipamerkan dilindungi dengan pagar
kaca.

·

Hanging object, benda-benda yang dipamerkan dengan cara digantung.

·

Animed object, benda koleksi dipamerkan, sehingga muncul atraksi yang
akan menarik pengunjung.

·

Diorama, benda koleksi dipamerkan melalui tiruan miniature atau
seukuran benda aslinya.

·

Recreated strees and villages, penyajian dengan menggunakan artefakartefak seperti aslinya untuk menggambarkan sejarah aslinya.

c. Hasil Analisa
Pada museum yang direncanakan akan menggunakan beberapa tehnik
memamerkan benda koleksi yaitu :
·

Menggunakan tehnik Enclose object untuk memamerkan fosil-fosil dan
benda koleksi asli.

Gambar 79:
Tehnik Enclose object
Sumber : Sketsa pribadi
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Menggunakan tehnik Diorama untuk menampilkan miniatur atau replika
fosil dan makhluk hidup pada jaman purba.

Gambar 80:
Tehnik Diorama
Sumber : Sketsa pribadi

·

Menggunakan tehnik Recreated strees and villages untuk menampilkan
benda koleksi hasil kebudayaan prasejarah.

Gambar 81:
Tehnik Recreated strees and

villages
Sumber : Sketsa pribadi

6. System Bentuk Struktur
a. Dasar Pertimbangan
·

Struktur geometri
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·

Topogarfi site yang ingin dipertahankan

·

Iklim mikro

·

Meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.

b. Analisa
Sistem struktur bangunan dibagi menjadi 3, sub struktur, super struktur, dan
upper struktur.
1) Sub struktur (pondasi)
Sub struktur merupakan struktur bangunan yang paling bawah dan
berfungsi meneruskan beban dia atsnya ke tanah. Pondasi yang digunakan
dipilih berdasarkan struktur lapisan tanah.
2) Super struktur (balok, kolom dan dinding)
Super struktur merupakan struktur yang ada di atas substruktur, terdiri dari
balok, kolom dan dinding. Balok dan kolom membentuk rangkaian
sehingga disebut sistem rangka. Sedangkan dinding hanya pembatas yang
membetasi ruang luar dan ruang dalam.
3) Upper struktur
Atap adalah bagian paling atas dari suatu bangunan, yang melindungi
gedung dan penghuninya secara fisik maupun metafisik (mikrokosmos/
makrokosmos).
c.

Hasil Analisa
1) Sub struktur
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Pemilihan system substruktur yang digunakan pada bangunan
museum nantinya adalah penggunaan pondasi foot plat dengan bentuk
skonstruksi panggung. Karena dengan system pondasi ini diharapkan bisa
lebih menjaga kelestarian tanah, meminimalisir bagian bangunan yang
menapak ke tanah. System pondasi ini digunakan pada beberapa massa
utama, seperti ruang pamer temporar, ruang pamer utama, ruang diorama,
ruang audiovisual, dan perpustakaan.

Gambar 82:
Aplikasi Pondasi Foot Plat
Sumber : Sketsa pribadi

Pada beberapa massa pengelola dan servis menggunakan pondasi foot
plat dan batu kali.
Beberapa massa penunjang yang memiliki dimensi yang tidak terlalu
besar dipergunakan system pondasi setempat (umpak). Beberapa
diantaranya yaitu bangunan kios souvenir dan makanan, serta gazebo.
2) Super struktur
Bangunan museum ini nantinya akan berada di daerah tanah
perbukitan yang berkontur. Membutuhkan sistem struktur yang cukup
kuat karena fungsinya sebagai bangunan publik yang menampung banyak
orang. Maka digunakan alternatif struktur rangka dan struktur plat dengan
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balok grid(wafel). Selain itu massa utama akan dibuat dengan sistem
struktur panggung.
3) Upper struktur
Bangunan ini nantinya berada di sekitar area persawahan. Pemakaian
struktur atap nantinya akan menyesuaikan dengan konsep bentuk dan
kesesuaian dengan lingkungannya. Sehingga digunakan alternatf struktur
konstruksi atap dag dan rangka baja.
7. Analisa Bahan Bangunan
a. Dasar Pertimbangan
·

Pemilihan material yang ramah terhadap lingkungan sekitar

·

Pencitraan karakter bangunan

·

Pemanfaatan material lokal

·

Pembentukan suasana melalui material

b. Analisa
·

Analisa penentuan bahan bangunan salah satunya adalah untuk
memberikan karakter yang kuat terhadap bangunan. Dengan konsep
penggunaan material yang banyak tersedia di daerah sekitar dan
memanfaatkan kekayaan lokal. Memunculkan sebuah karakter bangunan
yang selaras dengan lingkungan di sekitarnya. Hal tersebut juga dapat
menjadikan ikatan yang erat antara bangunan dengan lingkungan
sekitarnya, dalam hal ini khususnys pada situs purbakala Patiayam.
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Penggunaan dan pemilihan material serta bahan di sini juga tetap
mengedepankan kelestarian kawasan situs. Menggunakan materialmaterial yang nantinya dalam pemasangan maupun penggunaannya tidak
terlalu menggaggu kelestarian kawasan situs purbakala. Memilih bahanbahan yang banyak tersedia di daerah sekitar sehingga dalam
pemasangannya tidak menggunakan atau membuang energi yang
berlebihan.

·

Pemilihan material nantinya juga turut mendukung suasana di dalam
museum.

Penempatan

material

pada

ruang

yang

tepat,

dapat

memunculkan suasana yang baik di dalam ruangan. Dan pada akhirnya
suasana yang baik itu akan menghadirkan suasana yang nyaman bagi
pengunjung. Bahan-bahan yang akan digunakan pada bangunan ini
diharapkan juga sesuai dengan karakteristik peruangan yang dibutuhkan.
c. Hasil Analisa
Material yang digunakan pada bangunan antara lain :
·

Kayu
Penggunaan kayu diharapkan mampu memberikan
kesan alami, ketenagan, kesejukan pada bangunan
ini. Maka bahan tersebut akan digunakan pada
ruangan yang santai seperti area santai, area

Gambar 83:
Material Kayu
Sumber : www.google.com

komunal, area membaca, dan sebagainya.
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Bata
Penggunaan bata yang diekspos diharapkan dapat
memberikan kesan ruang yang hangat dan tenang ke
dalam ruangan. Ketika dipadukan dengan pencahayaan
yang tepat dapat memunculkan suasana ruang yang
dramatis. Tepat jika digunakan pada ruang display Gambar 84:
Material Bata
Sumber : www.google.com

pameran.
·

Baja dan kaca
Penggunaan bahan kaca dengan struktur baja diharapkan mampu
memberi kesan luas dan terbuka. Maka bahan tersebut dapat
dipergunakan untuk ruangan yang membutuhkan cahaya yang lebih
seperti ruang komunal dan sebagai skyline. Selain itu penggunaan baja
sebagai bahan struktur utama dapat lebih menghemat energi dibanding
pemasangan struktur beton, sehingga kelestarian kawasan dapat lebih
terjaga.

Gambar 85:
Material Baja dan Kaca
Sumber : www.google.com
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8. Analisa Utilitas Bangunan
Sistem utilitas bangunan yang difungsikan untuk mendukung kelangsungan
bangunan dapat dijabarkan sebagai berikut :
·

Sistem Jaringan Listrik

·

Sistem Telematika (Komunikasi)

·

Sistem Jaringan Air (Bersih Dan Kotor)

·

Sistem Pemadam Kebakaran

a. Sistem Jaringan Listrik
Kebutuhan listrik pada bangunan disuplai dari PLN dan untuk keadaan
tertentu ketika suplai PLN terhenti digunakan tenaga cadangan dari Genset
(Generator set). Listrik dari PLN dan genset dihubungkan dengan sebuah
automatic transfer dengan sistem ATS yaitu suatu alat transfer yang secara
otomatis akan menjalankan genset apabila aliran listrik dari PLN padam.
PLN

Trafo
M

Autoswitch

HDP

SDP

K

Distribusi

Genset
UPS

Skema 10:
Skema Sistem Jaringan Listrik
Sumber : dokumen pribadi

Keterangan:
M

= meteran

MDP

= Main Distribution Panel

SDP

= Sub Distribution Panel
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UPS

= Uninteruptable Power Supply

S

= Sekering

b. Sistem Telematika (komunikasi)
·

Komunikasi user dengan lingkungan luar
Komunikasi ini bisa terjadi antara pengelola dengan pihak luar atau
pengunjung dengan pihak luar. Untuk pengelola yang melakukan
komunikasi (biasanya formal) dengan pihak luar, diinstalasikan sistem
telepon PABX dan WAN (Wide Area Network). Sedangkan untuk
pengunjung disediakan box telepon umum/wartel (meskipun saat ini
penggunaan telepon seluler sudah marak).

·

Komunikasi sesama user di dalam bangunan
Komunikasi user dalam bangunan meliputi komunikasi pengelola dengan
pengunjung, atau komunikasi antar pengelola. Komunikasi antar
pengelola dapat dilayani memakai sistem telepon dengan operator
(PABX) dan LAN. Sementara itu, untuk komunikasi pengelola dengan
pengunjung

dapat

dipergunakan

intercom

atau

speaker

yang

diinstalasikan pada ruang-ruang terutama yang diakses publik. Sistem ini
misalnya, berguna untuk pemberitahuan informasi kepada pengunjung.
c. Sistem Jaringan Air Bersih
Penggunaan sumur sebagai sumber air utama dipertimbangkan berdasar
pada nilai ekonomis dan mampu menyediakan air dalam jumlah banyak
dengan debet air yang relatif konstan.
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Penggunaan kembali air kotor yang berasal dari sebelumnya di olah
terlebih dahulu pada bagian water treatment. Pertama air kotor disaring
terlebih dahulu dengan lapisan ijuk dan koral, setelah itu air tersebut diaduk
dan diendapkan dengan larutan bubuk biji kelor. Menurut penelitian, biji
daun kelor dapat menjernihkan dan mengikat zat racun dalam air kotor
(www.BPPT.co.id). Langkah ini dapat menghemat penggunaan air sumur
sehingga menjaga muka air tanah.
Ada dua cara pendistribusian air, yaitu Up Feed Distribusion dan Down
Feed Distribution. Pemakaian sistem Down Feed Distribution lebih baik
karena air tanah tidak terus menerus dipompa ke atas (seperti Up Feed
Distribution ), tetapi ditampung dalam tangki-tangki air yang diletakkan di
atas beberapa menara kemudian didistribusikan. Keuntungan menggunakan
sistem ini adalah mampu memperhitungkan jangkauan distribusi dengan
membagi area pelayanan terhadap luasan tapak.
Sumur
PAM

Air Kotor

GT

P

UT

Distribusi

M

WT

GT

Air Hujan

P

UT

Distribusi

Skema 11:
Skema Sistem jaringan Air Bersih
Sumber : dokumen pribadi

Keterangan
M = meteran
GT = Ground Tank
UT = Upper Tank
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WT= Water Treatment
P = Pompa

d. Sistem Jaringan Air Kotor
Sistem jaringan air kotor dibagi menjadi dua bagian, yaitu jaringan air
kotor padat (tinja & lavatory) dan j aringan air kotor cair (air hujan, roof
garden, wastafel, tempat wudlu, dan dapur). Air kotor padat disalurkan ke
Septictank kemudian ke peresapan, sedangkan air kotor cair dikumpulkan di
Water treatment untuk di olah kembali sehingga bisa digunakan untuk
perawatan roof garden.
Air Kotor

P

Air Hujan
Dapur

Kotoran
Padat
Kotoran
Cair

GT

WT
Bak
Kontrol

Penangkap
Lemak

Septic
Tank

Riol
Kota

Resapan
Skema 12:
Skema Sistem Air Kotor
Sumber : dokumen pribadi

e. Sistem Penanggulangan Bahaya Kebakaran
Peristiwa kebakaran merupakan bahaya yang sering terjadi pada
bangunan,

terutama

pada

bangunan

ruang

pameran,

diorama

dan

perpustakaan dimana terdapat banyak orang di ruangan-ruangan tersebut.
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Untuk mengantisipasi dan mengatasinya, perlu disediakan sistem pencegahan
bahaya kebakaran dalam bangunan. Beberapa sistem pemadaman dan bahan
yang dipergunakan dijelaskan pada tabel berikut .
Bahan Pemadaman
Kelas
Kebakaran

Sistem
pemadaman

Kelas A
kayu, karet,
tekstil, dll

Air

Foam
(busa)

CO2

CTFBT

Powder Dry
Chemical
I

Pendinginan,
penguraian,
isolasi

Baik

Boleh

Boleh

Boleh

Boleh

Kelas B
bensin, cat,
minyak, dll

Isolasi

Bahaya

Baik

Baik

Boleh

Boleh

Kelas C
listrik dan
atau mesin
mesin

Isolasi

Bahaya

Bahay
a

Baik

Boleh

Baik

Kelas D
logam

Isolasi,
pendinginan

Bahaya

Bahay
a

Boleh

Bahay
a

Baik

Tabel 24:
Tabel Sistem Pemadaman dan Bahan yang Dipergunakan

Keterangan:
BCF

= Bromide, Chlorine, Fluorine adalah jenis gas Halon

Bahan pemadam api CO2 = Carbon dioxida

Sistem pemadaman meliputi :
Penguraian

= pemisahan / menjauhkan benda-benda yang mudah terbakar

Pendinginan

= penyemprotan air pada benda-benda yang terbakar

Isolasi

= dengan cara menyemprotkan CO2
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Blasting effect system = pemberian tekanan yang tinggi sekaligus menyerap O2
dengan menggunakan bahan peledak

Tabel 25:
Tingkat Resiko Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

Tingkat

Prosentase

Volume C02

Berat CO2 /

bahaya
Berbahaya
Cukup

CO2
40%
30%

40% x volume ruang
30% x volume ruang

m3 kg
0,8
0,6 kg

Sumber : Utilitas Bangunan, In Hartono Poerbo, M.Arch, dalam Febri Fahmi Haki m, 2005: 153

Cara kerja yang dipilih untuk diterapkan pada bangunan Museum Situs
Purbakala di Kudus adalah sistem semi otomatis untuk ruang-ruang
pengelola, mengingat pentingnya dokumen-dokumen yang terdapat pada
ruang-ruang tersebut. Hal ini akan merugikan apabila sistem pemadaman
otomatis dengan splinker air langsung dipakai tanpa melihat dulu seberapa
besar kebakaran yang terjadi. Untuk itu pula tetap disediakan tabung-tabung
gas C02 dengan tujuan ketika digabung dengan sistem semi otomatis,
manusia bisa mengambil keputusan apakah kebakaran yang terjadi masih
bisa dikendalikan dengan tabung COZ atau tidak.
Api
Asap

Alat
Deteksi

Panel
Alarm

Manusia/
Operator

Sistem
Start

Pemadam
Kebakaran

Manual
(Tabung
CO2)

Alat
Pemadam
Aktif

Skema 13:
Skema Sistem Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
Sumber : Hakim, Febri Fahmi, 2005 : 154

f. Sistem Jaringan Sampah
Pengolahan sampah pada bangunan Museum Purbakala di Kudus akan
menggunakan sistem sampah yang membagi sampah menjadi beberapa
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bagian sesuai dengan jenisnya. Langkah ini diambil untuk ikut mendukung
gerakan peduli lingkungan untuk mengatasi permasalahan pengolahan
sampah. Jadi sampah akan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu:
·

Sampah anorganik, Contoh : logam, besi, kaleng, plastik, karet, botol, dll.
yang tidak dapat mengalami pembususkan secara alami.

·

Sampah organik, Contoh : Sampah dapur, sampah restoran, sisa sayuran,
rempah-rempah atau dedaunan, dll. yang dapat mengalami pembusukan
secara alami.

·

Sampah berbahaya, contoh : Baterei, botol racun nyamuk, jarum suntik
bekas, dll.
Sampah organik akan di olah dengan sistem pengkomposan. Setelah

terkumpul dalam jumlah yang cukup sampah organik akan dimasukkan ke
dalam sebuah bak penampung lalu akan ditimbun dan diolah untuk menjadi
pupuk kompos. Kompos yang dihasilkan akan digunakan menyuburkan
vegetasi yang ada di tapak dan area roof garden. Lalu untuk sampah
anorganik dan sampah berbahaya dari titik-titik sampah yang ada akan
dialihkan ke tempat pembuangan sementara sesuai jenisnya dan selanjutnya
diambil oleh petugas untuk dialihkan ke TPS (Tempat Pembuangan Akhir)
sehingga akan ikut mempermudah proses penyeleksian untuk kemudian akan
di olah kembali oleh pihak yang bersangkutan dalam pengolahan sampah.
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Sampah Organik

Bak Penampung
(Pengkomposan)

Konsumsi

Sampah Anorganik

Bak Penampung
Sampah Anorganik

TPA

Sampah Berbahaya

Bak Penampung
Sampah Berbahaya

TPA

Skema 14:
Skema Sistem Pengelolaan Sampah.
Sumber : www.walhi.or.id
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BAB V
KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN

A. KONSEP LOKASI DAN TAPAK TERPILIH
1. Lokasi Terpilih
Berdasarkan hasil analisa dan pertimbangan yang telah dilakukan pada bab
sebelumnya, maka site terpilih yang tepat untuk mendirikan Museum Situs
Purbakala di Kudus adalah yang terletak di Desa Terban, antara jalan raya utama
dan Situs Patiayam itu sendiri. Banyak pertimbangan yang menjadikan site ini
terpilih, diantaranya adalah letaknya yang dekat dengan situs purbakala dan jalan
raya, namun tetap berada di zona pengembangan situs, yang dimana boleh
didirikan bangunan permanen.

Gambar 86:
Lokasi site terpilih
Sumber: Analisa Pribadi
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2. Data Site Terpilih
Site terpilih merupakan area persawahan dengan kontur tanah yang relatif datar.
Sekitarnya banyak ditumbuhi pepohonan, seperti pohan jati, bambu, pisang, dan
masih banyak lagi tanaman yang tumbuh liar, namun bisa dijadikan sebagai
potensi. Batas-batas dari site yang terpilih adalah sebagai berikut:
Sebelah Utara

: Pemukiman warga, persawahan dan gedung Sekolah
Dasar Negeri Terban I dan II

Sebelah Timur

: Persawahan dan pemukiman penduduk

Sebelah Selatan

: Aliran parit (sungai kecil) dan persawahan

Sebelah Barat : Jalan utama Desa Terban dan persawahan
Luasan/ ukuran site dijelaskan dalam gambar berikut :

Gambar 87:Ukuran Site
Sumber: Analisa pribadi
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Luas site adalah 47.000 m2, dengan building coverage 40% (berdasarkan master
plan Pati Ayam, BAPPEDA Kudus).
3. Hasil Pengolahan Tapak
a. Sistem Pencapaian

Gambar 88:
Sirkulasi Menuju Site
Sumber: Analisa pribadi

·

Jalan alternatif dijadikan sebagai akses utama dari jalan raya menuju site,
dengan pertimbangan bahwa jalan ini jarang dilalui oleh penduduk,
sehingga keberadaan museum nantinya tidak terlalu mengganggu kegiatan
penduduk yang melalui jalan utama desa.
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ME diletakan pada jalan alternatif di sebelah timur site, dan ME dijadikan
sebagai akses masuk maupun keluar bagi pengunjung. Jalan alternatif di
sebelah timur site merupakan jalan dua arah.

·

Jalan utama desa dijadikan sebagai akses bagi pengelola maupun servis,
dari jalan raya menuju site. Karena intensitasnya tidak terlalu banyak,
sehingga tidak terlalu menggagu lalu lintas desa.

·

SE berada di sebelah barat site terhubung langsung dengan jalan utama
desa. Menjadi akses bagi pengelola dan servis dari jalan raya menuju site,
atau sebaliknya.

b. View dan Orientasi Bangunan

Gambar 89:
Arah Orientasi dan View pada Site
Sumber: Analisa pribadi
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Orientasi massa utama adalah menghadap selatan, karena massa utama
sebagai point of interest di dalam site, maka arah pandang pengunjung
akan menuju massa ini, dan secara tidak langsung dapat terhindar dari
arah pandang ke sisi selatan, yaitu ke arah bangunan pabrik meskipun
hanya dari kejauhan.

·

Pada bangunan museum nantinya diupayakan agar pada masa utama
mendapat view ke arah bukit Patiayam.

·

Bangunan juga dapat diarahkan untuk mendapat view ke arah
persawahan.

·

Massa di dalam site dijadikan sebagai view ke dalam, terutama dari
arah jalan masuk menuju lokasi.

Gambar 90:
Massa Sebagai View ke Dalam
Sumber: Sketsa pribadi

c. Tata Suara Lingkungan

commit to user
164

perpustakaan.uns.ac.id

·

digilib.uns.ac.id

Peletakkan massa utama pada bagian tengah site, di sebelah barat
parit, yang merupakan area paling tenang di dalam site.

·

Mempertahankan keberadaan pepohonan sebagai barrier bagi suara
yang mengganggu.

·

Menambah pepohonan pada sisi sebelah barat, yang berbatasan dengan
jalan desa.

Gambar 91:
Tata suara lingkungan
Sumber: Analisa pribadi

d. Klimatik

Gambar 92:
Arah Sinar Matahari
Sumber: Sketsa pribadi
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Gambar 93:
Arah Aliran Angin
Sumber: Analis pribadi

·

Sinar matahari
- Timur
Karena merupakan sinar yang dibutuhkan (pagi hari), maka pada
sisi timur massa diberi bukaan untuk menangkap sinar matahari.
- Barat
Sinar matahari sore memang memiliki efek yang kurang baik,
namun dapat dimanfaatkan sebagai pendukung suasana di sore hari
bagi aktifitas di luar bangunan.

·

Penataan massa
- Penataan massa jamak dengan bentang yang tidak terlalu besar.
Dengan penataan yang tidak sejajar dan saling menyilang.
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Memaksimalkan pemanfaatan cahaya matahari dan sirkulasi angin
di dalam site.

Gambar 94:
Aplikasi Hasil Analisa Klimatik pada
Desain Bangunan
Sumber: Sketsa pribadi

·

Orientasi bangunan
Aliran angin terbesar dari arah utara (bukit Patiayam), sedangkan sinar
matahari yang banyak dimanfaatkan adalah dari sisi timur pada pagi
hari. Pemberian bukaan pada bangunan dominan berada di sisi utara
dan timur bangunan. Orientasi massa yang jamak berdasarkan pada
kemungkinan untuk mendapatkan sinar matahari pagi dan angin dari
utara. Sehingga orientasi setiap massa dapat berbeda-beda.
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B. KONSEP PERUANGAN
1. Kebutuhan Ruang
Tabel 26:
Kebutuhan Ruang

PELAKU
Direktur

Kurator

Konservator

Preparator

Edukator

KEGIATAN
Parkir
Memimpin museum
Rapat
Istirahat
Makan & minum
Ibadah
Metabolisme
Parkir
Mengelola bagian kurasi
Meneliti
Rapat
Istirahat
Makan & minum
Ibadah
Metabolisme
Parkir
Mengelola bagian konservasi
Meneliti
Rapat
Istirahat
Makan & minum
Ibadah
Metabolisme
Parkir
Mengelola bagian preparasi
Memperbaiki
Menyelenggarakan pameran
Rapat
Istirahat
Makan & minum
Ibadah
Metabolisme
Parkir
Mengelola bagian edukasi
Memberikan penyuluhan dan
pemutaran film
Rapat
Istirahat
Makan & minum
Ibadah
Metabolisme

RUANG
Tempat parkir pengelola
Ruang Direktur
Ruang rapat
Ruang istirahat
Warung makan
Musholla
Lavatory
Tempat parkir pengelola
Ruang Kurator
Laboratorium penelitian
Ruang rapat
Ruang istirahat
Warung makan
Musholla
Lavatory
Tempat parkir pengelola
Ruang Konservator
Laboratorium penelitian
Ruang rapat
Ruang istirahat
Warung makan
Musholla
Lavatory
Tempat parkir pengelola
Ruang Preparator
Bangkel kerja
Ruang pameran
Ruang rapat
Ruang istirahat
Warung makan
Musholla
Lavatory
Tempat parkir pengelola
Ruang Edukator
Ruang audiovisual
Ruang rapat
Ruang istirahat
Warung makan
Musholla
Lavatory
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Parkir
Mengelola perpustakaan
Rapat
Istirahat
Makan & minum
Ibadah
Metabolisme
Parkir
Melayani pengunjung
Mengelola museum
Istirahat
Makan & minum
Ibadah
Metabolisme
Parkir
Melihat pameran
Menonton video
Membaca
Belajar meneliti
Mengikuti workshop/seminar
Menikmati pemandangan
Istirahat
Makan & minum
Membeli cinderamata
Ibadah
Metabolisme

Tempat parkir pengelola
Perpustakaan
Ruang rapat
Ruang istirahat
Warung makan
Musholla
Lavatory
Tempat parkir pengelola
Semua area
Area servis
Ruang istirahat
Warung makan
Musholla
Lavatory
Tempat parkir pengunjung
Ruang pameran
Ruang audiovisual
Perpustakaan
Laboratorium penelitian
siswa
Ruang audiovisual
Gardu pandang
Ruang istirahat & gazebo
Warung makan dan kios
snack
Kios souvenir
Musholla
Lavatory
Sumber: Analisa pribadi

2. Persyaratan Ruang

Tabel 27:
Persyaratan Ruang

MACAM RUANG
Ruang Pamer

PERSYARATAN RUANG
-

Tidak lembab
Tidak terkena sinar matahari
secara langs ung
Pola sirkulasi yang nyaman
Memerlukan penerangan yang baik
Terbebas dari gangguan jamur dan
serangga
Memerlukan layout pameran yang
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Laboratorium

-

Ruang Audiovisual

-

-

Perpustakaan

-

Warung Makan

Area Komunal

-

presentatif dan menarik
Dekat
dengan
ruang-ruang
penunjang
Tidak lembab
Tidak terkena sinar matahari
secara langs ung
Keamanan terjaga serta dalam
jangkauan pengawasan
Tidak
terkena
angin secara
langsung baik dari luar maupun
keluar
Tidak berdekatan dengan sumber
air
Seperti pada umumnya
Dekat dengan toilet
Terdapat ruang
tunggu/santai/komunal di luar
ruangan
Memerlukan layout ruangan yang
nyaman pada tempat menonton
film
Memerlukan peredam suara pada
dinding lantai dan langit-langit
Mudah dijangkau
Mendapatkan cukup pencahayaan
dan sirkulasi udara
Layout ruang yang nyaman bagi
pembaca mendukung sirkulasi
Mendapatkan view yang baik
Dekat dengan toilet
Mudah dijangkau dan pada tempat
yang mudah terlihat
Memerlukan area yang luas
Memerlukan penerangan yang baik
Memerlukan penghawaan yang baik
Dekat dengan toilet
Memerlukan area yang luas
Memerlukan penerangan yang baik
Memerlukan penghawaan yang baik
Dekat dengan toilet dan penjualan
makanan
Dapat dipergunakan sebagai tempat
pertunjukan
Sumber: Analisa pribadi
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3. Konsep Besaran Ruang
a. Kelompok Kegiatan Penerima
Kebutuhan Ruang
Loket:
Loket parkir (2 unit)

Tabel 28:
Besaran Ruang Kegiatan Penerima

Jumlah Luas Minimal (m2 )
13 m2

Loket masuk museum (2 unit)
Area parkir:

15 m2

Mobil
24 mobil

600 m2

Motor
190 motor

874 m2

Bus
3 bus
Ruang penerima terbuka
213 orang

252 m2
179 m2

b. Kelompok Kegiatan Pengelola
Tabel 29:
Besaran Ruang Kegiatan Pengelola

Kebutuhan Ruang
Ruang Direktur

Jumlah Luas Minimal (m2 )
18 m2

Ruang Kurator:
· Kepala
8 m2
· Staff (4 orang)
Ruang Konservator:
· Kepala

26 m2

· Staff (4 orang)
Ruang Preparator:
· Kepala

26 m2

· Staff (4 orang)
Ruang Edukator:
· Kepala

26 m2

8 m2

8 m2

8 m2
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· Staff (4 orang)
Ruang Tata Usaha:
· Kepala

26 m2
8 m2

· Staff (8 orang)
Ruang rapat (35 orang)
Ruang pegawai (15 orang)

26 m2
108 m2
35 m2

Mushola
Tempat sholat (20 orang)
25 m2
Tempat wudlu (6 orang)
6 m2
9 m2
36 m2
12 m2

Pantry
Lavatory
Gudang pengelola

c. Kelompok Kegiatan Utama
Kebutuhan Ruang
Entrance hall
213 orang
Ruang pamer:
· Tetap (studi museum
Geologi Bandung)
· Periodik
· Diorama Tetap (studi
museum Sangiran)
Audiovisual (200 orang)
· Operator (2 orang)
·

Teater (200 orang)

Perpustakaan:
· Ruang Kepala
perpustakaan
·

Ruang Staff (4 orang)

·

Ruang katalog (3
orang)

Tabel 30:
Besaran Ruang Kegiatan Utama

Jumlah Luas
Minimal (m2 )
120 m2
897 m2
539 m2
204 m2
7 m2
156 m2
8 m2
26 m2
9 m2
156 m2
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48 m2
25 m2

·

Ruang koleksi (6 rak)

·

Gudang perpustakaan

· Lavatory
Laboratorium penelitian:
· Ruang Kepala
laboratorium

12 m2

8 m2
26 m2

·

Ruang Staff (4 orang)

·

Ruang laboratorium
penelitian (4 orang)

·

Gudang laboratorium
penelitian

· Lavatory
Laboratorium penelitian
siswa:
· Ruang Instruktor

112 m2
15 m2
36 m2

8 m2
39 m2

·
·

Ruang Asisten
Instuktor (6 orang)
Ruang laboratorium
penelitian siswa (200
siswa)

· Gudang
Ruang studio gambar:
· Ruang Kepala studio

260m2
8 m2

8 m2

·

Ruang Staff (4 orang)

26 m2

·

Ruang studio gambar
(4 orang)

24 m2

· Gudang
Bengkel
kerja/rekonstruksi:
· Ruang Kepala
·

8 m2

8 m2
26 m2

Ruang Staff (4 orang)
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112 m2
Ruang bengkel kerja
(4 orang)

8 m2

· Gudang
Gudang/storage
Tempat istirahat (100
orang)
Lavatory pengunjung (10
unit)

50 m2
64 m2
48 m2

Tabel 31:
Besaran Ruang Kegiatan Penunjang

d. Kelompok Kegiatan Penunjang

Jumlah Luas Minimal (m2 )

Kebutuhan Ruang
Warung makan (5 unit):
Ø 1 unit:
· Dapur (4 orang)
·

14 m2
29 m2

Tempat makan( 20 orang)

43 m2

Ø Total luas 1 unit

215 m2

Luas total
Musholla :
· Tempat sholat (50 orang)

63 m2

· Tempat wudlu (8 orang)
Kios snack/makanan ringan (5 unit)
Kios souvenir (5 unit)
Gardu pandang (3 unit)
Gazebo (5 unit)

8 m2
60 m2
60 m2
48 m2
45 m2

e. Kelompok Kegiatan Servis
Kebutuhan Ruang
Ruang operator (4
orang)
Ruang CCTV (2
orang)
Ruang informasi (2
orang)
Ruang petugas

Tabel 32:
Besaran Ruang Kegiatan Servis

Jumlah Luas
Minimal (m2 )
13 m2
8 m2
7 m2
13 m2
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keamanan (2 unit)
Ruang ME (3 orang)
6 m2
30 m2
12 m2
12 m2

Ruang genset
Gudang alat
Lavatory

Sumber: Analisa pribadi

C. KONSEP PEMBAGIAN ZONE
Untuk kelancaran sirkulasi dan kegiatan, maka kegiatan pengelola dan
kegiatan pengunjung dipisahkan. Kegiatan yang melibatkan pengunjung
diletakkan dekat dengan ME. Sedangkan kegiatan yang melibatkan pengelola dan
servis diletakkan dekat dengan ME. Kegiatan yang membutuhkan ketenangan
diletakkan pada area yang lebih dalam atau jauh dari keramaian.

SE
ME

Gambar 95:
Pembagian Zona
Sumber: Analisa pribadi

D. KONSEP PELETAKAN MASSA
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1. Tata Massa
·

Penataan massa jamak yang menanggapi potensi klimatologis serta
eksisting site dan lingkungannya.

·

Dengan penataan massa jamak, maka setiap bangunan diupayakan dapat
dilalui aliran angin dari utara site secara merata.

·

Penataan massa jamak memaksimalkan pemanfaatan sinar matahari
sebagai pencahayaan alami pada setiap massa bangunan.

Gambar 96:
Pola Tata Massa
Sumber: Analisa pribadi

2. Sirkulasi Dalam Site
a) Sirkulasi kendaraan

commit to user
176

perpustakaan.uns.ac.id

·

digilib.uns.ac.id

Zona parkir dipisahkan antara pengunjung museum dan pengelola. Hal
ini dimaksudkan agar kegiatan pengelol (sirkulasi kendaraan) tidak
mengganggu kegiatan pengunjung museum.

·

Zona museum pada site tidak dilalui oleh kendaraan, dengan tujuan
kebisingan gan getaran yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor tidak
mengganggu kegiatan permuseuman serta tidak membahayakan
keamanan dari benda koleksi museum.

·

Sirkulasi kendaraan dan zona parkir bagi pengunjung berada di
sebelah timur sungai. Akses utama adalah melalui ME sebagai tempat
keluar masuknya kendaraan pengunjung. Jalur dibuat menjadi dua
arah, untuk masuk dan keluar.

·

Sirkulasi kendaraan dan zona parkir bagi pengelola berada di bagian
barat site. Terhubung langsung dengan jalan utama desa sebagai akses
masuk maupun keluar kendaraan.

SE

Pengelola
dan servis

ME

Pengunjung
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Keterangan:
= Semua kendaraan
= Mobil
= Motor
= Bis

·

Gambar 97:
Pola Sirkulasi Kendaraan
Sumber: Analisa pribadi

Area parkir didesain untuk kenyamanan, efisiensi laju kendaraan dan
efisiensi penggunaan lahan. Dalam perencanaan area parkir pada
kawasan ini dipilih parkir tipe ‘kantong parkir’, yaitu tipe area parkir
yang tegak lurus maupun menyudut yang didesain membentuk
kantong-kantong parkir .

Gambar 98:
Perkiraan Tempat Parkir
dengan peneduh
Sumber : Sketsa Pribadi

b) Sirkulasi manusia
·

Sirkulasi pejalan kaki di dalam site, penataan pedestrian mengikuti pola
galangan sawah yang sudah ada. Meminimalisir pengolahan tapak secara
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berlebihan yang dapat mengakibatkan kerusakan pada struktur tanah. Pola
sirkulasi manusia pada site menggunakan konfigurasi ‘organik’, sehingga
memiliki karakter yang santai serta atraktif.
Sirkulasi manusia pada site dibagi menjadi dua, yaitu sirkulasi bagi
pengunjung dan pengelola. Pola sirkulasi manusia pada site dijelaskan
pada gambar berikut:

Keterangan :
= Sirkulasi pengunjung

Gambar 99:
Pola Sirkulasi Manusia
Sumber: Analisa pribadi

= Sirkulasi pengelola
= Sirkulasi bersama
= Layout perkiraan peletakan massa
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Gambar 100:
Pengolahan Tapak untuk Pedestrian
Sumber : Dokumentasi Pribadi

E. KONSEP BANGUNAN
1. Konsep Bentuk Bangunan
Berdasarkan analisa karakter bentuk maka bentuk dasar yang digunakan
adalah betuk segi empat yang nantinya dapat dikembangkan. Dengan
pertimbangan efisiensi pemanfaatan ruang serta kemudahan sirkulasi di dalam
bangunan (museum).
Penggunaan bentuk segi tiga sebagai penguat karakter bangunan.
Dengan pertimbangan untuk menyelaraskan dengan lingkungan sekitar yang
berbukit-bukit dan berada dibawah kaki gunung.
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Gambar 101:
Gubahan Massa
Sumber : Sketsai Pribadi

Dengan meninggikan

lantai bangunan sehingga membentuk struktur

seperti rumah panggung. Dengan pertimbangan naiknya lantai bangunan yang
tidak langsung menapak ke tanah dapat lebih menjaga kelestarian dari tanah
itu sendiri. Semakin banyak begian bangunan yang menapak ke tanah, maka
akan semakin besar pula beban yang diterima oleh tanah. Beban terhadap
tanah berpengaruh juga terhadap penyerapan air di dalam tanah. Hal ini dapat
mempengaruhi lingkungan di sekitarnya juga
2. Konsep Pencahayaan Dalam Bangunan
Pencahayaan dibagi menjadi 2, yaitu :
1) Pencahayaan alami
Beberapa strategi untuk mendapatkan cahaya matahari yang sesuai, adalah
sebagai berikut :
·

Menggunakan filter perantara terhadap masuknya cahaya matahari.

·

Menghindari cahaya matahari langsung di siang dan sore hari (salah
satunya dengan penggunaan kaca sebagai pelindung paparan sinar
matahari secara langsung.
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Pemberian bukaan-bukaan agar cahaya matahari dapat masuk secara
langsung ke dalam bangunan.

Gambar 102:
Aplikasi Pencahayaan Alami Pada Museum
Sumber : Sketsa pribadi

Pencahayaan alami disini bukanlah pencahayaan bagi benda koleksi.
Namun pencahayaan alami disini lebih berperan terhadap pembentukan
suasana ruang. Tentunya dengan tetap memperhatikan keamanan benda
koleksi. Sehingga penempatannya pada ruang-ruang yang tidak terdapat
benda koleksi atau jatuhnya cahaya tidak langsung mengenai benda
koleksi.
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Selain itu pencahayaan alami juga digunakan sebagai penerangan di
dalam ruangan-ruangan, selain ruang pamer yang menyimpan benda
koeksi museum. Beberapa ruangan yang menggunakan pencahayaan
alami antara lain : bangunan pengelola, perpustakaan, hall penerima, dll.
2) Pencahayaan buatan
Pencahayaan buatan untuk pembentukan suasana dan display pameran
pada ruang pamer benda koleksi menggunakan lampu spot. Sehingga
pengunjung yang menikmati benda koleksi bisa lebih terfokus pada benda
ketika sedang mengamati.
Hampir semua ruangan menggunakan pencahayaan buatan untuk
penerangan ketika gelap, namun beberapa ruangan menggunakan
pencahayaan buatan berupa lampu spot antara lain yaitu : ruang hall
penerima, ruang pamer tamporar, ruang pamer utama, ruang diorama, dan
ruang audio visual.

Gambar 103:
Contoh Aplikasi Pencahayaan Buatan Pada Museum
Sumber : Sketsa pribadi

3. Konsep Penghawaan Dalam Bangunan
a. Penghawaan alami
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Tidak pada semua ruang diterapkan penghawaan alami, namun tetap
harus diperhatikan. Karena penghawaan alami yang baik dapat mengurangi
beban energi yang diterima oleh bangunan. Cross ventilation diterapkan untuk
mendapatan penghawaan alami bangunan. Peletakan tata masa juga turut
berpengaruh dalam penghawaan alami.
Beberapa ruangan yang memanfaatkan penghawaan alami yaitu ruang
pengelola, perpustakaan, banguna hall penerima, laboratorium, bengkel kerja,
dll.

Gambar 104:
Aplikasi Penghawaan terhadap Tata Massa
Sumber : Sketsa pribadi

Gambar 105:
Penghawaan Alami dengan Cross
Ventilation pada Selasar
Sumber : Sketsa pribadi

b. Penghawaan Buatan
Benda koleksi museum yang sangat rawan dengan kerusakan, hanya
tahan terhadap tingkat suhu tertentu. Pada tingkat suhu yang tidak sesuai
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dapat mengakibatkan kerusakan pada benda koleksi. Untuk itu solusi yang
tepat adalah dengan memberikan penghawaan buatan , yang mana dapat
diatur tingkat suhunya sesuai yang diharapkan.
Beberapa ruangan yang menggunakan penghawaan buatan antara lain
ruang hall penerima, ruang pamer temporar, ruang pamer utama, ruang
diorama, ruang audiovisual, serta ruang perpustakaan namun bukan sebagai
penghawaan utama.

Gambar 106:
Aplikasi Penghawaan Buatan pada Ruang Displai Pameran
Sumber : Sketsa pribadi

4. Analisa Sirkulasi Dalam Bangunan
a. Antar ruang
Pola sirkulasi antar ruang mengikuti konfigurasi organik, untuk
memberikan kesan yang fleksibel dan atraktif bagi pengunjung museum.
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Gambar 107:
Alur Sirkulasi Antar Ruang
Sumber : Sketsa pribadi

Pola sirkulasi antar ruang-ruang utama pada museum menggunakan
selasar yang ada di atas (berupa jembatan penghubung).
Menggunakan konfigurasi organic mengikuti alur jalan yang menapak
pada site. memberikan kesan yang lebih atraktif kepada pengunjung.
Membawa pengunjung untuk dapat merasakan suasanalingkungan sekitar.
Seolah pengunjung merasakan sebuah perjalanan waktu menuju ruangruang yang membawa kepada masa berjuta tahun lalu.
Slasar yang dibuat agar pengunjung dapat melihat dan merasakan
pemandangan di sekitarnya.
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Gambar 108:
Selasar Penghubung Ruang Utama
Sumber : Sketsa pribadi

b. Dalam ruang
Pola sirkulasi di dalam ruang menggunakan konfigurasi linear. Pada
ruang pamer pengunjung diarahkan untuk dapat berjalan lebih teratur dan
berurutan. Agar nantinya pengunjung dapat menikmati semua benda koleksi
yang didisplay dan juga member kenyamanan pada pengunjung lain.

Gambar 109:
Alur Sirkulasi Dalam Ruang
Sumber : Analisa pribadi

5. Konsep Penataan Layout Pameran.
Pada museum yang direncanakan akan menggunakan beberapa tehnik
memamerkan benda koleksi yaitu :
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Menggunakan tehnik Enclose object untuk memamerkan fosil-fosil dan
benda koleksi asli.

Gambar 110:
Tehnik Enclose object
Sumber : Sketsa pribadi

·

Menggunakan tehnik Diorama untuk menampilkan miniatur atau replika
fosil dan makhluk hidup pada jaman purba.

Gambar 111:
Tehnik Diorama
Sumber : Sketsa pribadi
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Menggunakan tehnik Recreated strees and villages untuk menampilkan
benda koleksi hasil kebudayaan prasejarah.

Gambar 112:
Tehnik Recreated strees and

villages
Sumber : Sketsa pribadi

6. System Bentuk Struktur
a. Sub struktur
Pemilihan system substruktur yang digunakan pada bangunan museum
nantinya adalah penggunaan pondasi foot plat dengan bentuk skonstruksi
panggung. Karena dengan system pondasi ini diharapkan bisa lebih menjaga
kelestarian tanah, meminimalisir bagian bangunan yang menapak ke tanah.
System pondasi ini digunakan pada beberapa massa utama, seperti ruang
pamer temporar, ruang pamer utama, ruang diorama, ruang audiovisual, dan
perpustakaan.
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Gambar 113:
Aplikasi Pondasi Foot Plat
Sumber : Sketsa pribadi

Pada beberapa massa pengelola dan servis menggunakan pondasi foot
plat dan batu kali.
Beberapa massa penunjang yang memiliki dimensi yang tidak terlalu
besar dipergunakan system pondasi setempat (umpak). Beberapa diantaranya
yaitu bangunan kios souvenir dan makanan, serta gazebo.
b. Super struktur
Bangunan museum ini nantinya akan berada di daerah tanah perbukitan
yang berkontur. Membutuhkan sistem struktur yang cukup kuat karena
fungsinya sebagai bangunan publik yang menampung banyak orang. Maka
digunakan alternatif struktur rangka dan struktur plat dengan balok
grid(wafel). Selain itu massa utama akan dibuat dengan sistem struktur
panggung.
c. Upper struktur
Bangunan ini nantinya berada di sekitar area persawahan. Pemakaian
struktur atap nantinya akan menyesuaikan dengan konsep bentuk dan
kesesuaian dengan lingkungannya. Sehingga digunakan alternatf struktur
konstruksi atap dag dan rangka baja.

7. Konsep Bahan Bangunan
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Material yang digunakan pada bangunan antara lain :
·

Kayu
Penggunaan kayu diharapkan mampu memberikan
kesan alami, ketenagan, kesejukan pada bangunan
ini. Maka bahan tersebut akan digunakan pada

Gambar 114:
Material Kayu
Sumber : www.google.com

ruangan yang santai seperti area istirahat, area komunal, area membaca, dan
sebagainya.
·

Bata
Penggunaan

bata

yang diekspos diharapkan

dapat

memberikan kesan ruang yang hangat dan tenang ke dalam
ruangan. Ketika dipadukan dengan pencahayaan yang tepat
dapat memunculkan suasana ruang yang dramatis. Tepat
jika digunakan pada ruang display pameran.

Gambar 115:
Material Bata
Sumber : www.google.com

Selain itu material bata ekspose juga digunakan pada
eksterior bangunan. Penggunaan material yang banyak tersedia di daerah sekitar.
·

Baja dan kaca
Penggunaan bahan kaca dengan struktur baja diharapkan mampu memberi
kesan luas dan terbuka. Maka bahan tersebut dapat dipergunakan untuk ruangan
yang membutuhkan cahaya yang lebih seperti ruang pamer, perpustakaan, ruang
kerja, laboratorium, dll.
Penggunaan material baja sebagai bahan struktur utama dapat lebih
menghemat energi dibanding pemasangan struktur beton, sehingga kelestarian
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kawasan dapat lebih terjaga. Dengan pertimbangan waktu pemasangan yang
lebih cepat dan olume yang lebih kecil dibanding dengan penggunaan beton
sebagai material struktur.

Gambar 116:
Material Baja dan Kaca
Sumber : www.google.com

8. Konsep Utilitas Bangunan
a. Sistem Jaringan Listrik
Kebutuhan listrik pada bangunan disuplai dari PLN dan untuk keadaan
tertentu ketika suplai PLN terhenti digunakan tenaga cadangan dari Genset
(Generator set). Listrik dari PLN dan genset dihubungkan dengan sebuah
automatic transfer dengan sistem ATS yaitu suatu alat transfer yang secara
otomatis akan menjalankan genset apabila aliran listrik dari PLN padam.
PLN

Trafo
M

Autoswitch

HDP

SDP

K

Distribusi

Genset
UPS
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Keterangan:
M

= meteran

MDP

= Main Distribution Panel

SDP

= Sub Distribution Panel

UPS

= Uninteruptable Power Supply

S

= Sekering
Skema 15:
Sistem Jaringan Listrik
Sumber : dokumen pribadi

b. Sistem Telematika (komunikasi)
·

Komunikasi user dengan lingkungan luar
Untuk pengelola yang melakukan komunikasi (biasanya formal) dengan
pihak luar, diinstalasikan sistem telepon PABX dan WAN (Wide Area
Network). Sedangkan untuk pengunjung disediakan box telepon
umum/wartel (meskipun saat ini penggunaan telepon seluler sudah
marak).

·

Komunikasi sesama user di dalam bangunan
Komunikasi antar pengelola dapat dilayani memakai sistem telepon
dengan operator (PABX) dan LAN. Sementara itu, untuk komunikasi
pengelola dengan pengunjung dapat dipergunakan intercom atau speaker
yang diinstalasikan pada ruang-ruang terutama yang diakses publik.
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Sistem ini misalnya, berguna untuk pemberitahuan informasi kepada
pengunjung.
c. Sistem Jaringan Air Bersih
Pemakaian sistem Down Feed Distribution untuk mendistribusikan air.
Keuntungan menggunakan sistem ini adalah mampu memperhitungkan
jangkauan distribusi dengan membagi area pelayanan terhadap luasan tapak.
Sumur
PAM

GT

P

UT

Distribusi

M

Air Kotor

WT

GT

P

UT

Distribusi

Air Hujan
Skema 16:
Sistem jaringan Air Bersih
Sumber : dokumen pribadi

Keterangan
M = meteran
GT = Ground Tank
UT = Upper Tank
WT= Water Treatment
P = Pompa
d. Sistem Jaringan Air Kotor

Air kotor padat disalurkan ke Septictank kemudian ke peresapan, sedangkan
air kotor cair dikumpulkan di Water treatment untuk di olah kembali
sehingga bisa digunakan untuk perawatan roof garden.
Air Kotor
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Skema 17:
Sistem Pembuangan Air Kotor
Sumber : dokumen pribadi

e. Sistem Penanggulangan Bahaya Kebakaran
Cara kerja yang dipilih untuk diterapkan pada bangunan Museum Situs
Purbakala di Kudus adalah sistem semi otomatis untuk ruang-ruang
pengelola, mengingat pentingnya dokumen-dokumen serta ruang pamer dan
penyimpanan koleksi, dimana benda-benda koleksi yang sangat berharga
disimpan. Hal ini akan merugikan apabila sistem pemadaman otomatis
dengan splinker air langsung dipakai tanpa melihat dulu seberapa besar
kebakaran yang terjadi. Untuk itu pula tetap disediakan tabung-tabung gas
C02 dengan tujuan ketika digabung dengan sistem semi otomatis, manusia
bisa mengambil keputusan apakah kebakaran yang terjadi masih bisa
dikendalikan dengan tabung COZ atau tidak.
Api
Asap

Alat
Deteksi

Skema 18:
Sistem Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
Sumber : Hakim, Febri Fahmi, 2005 : 154

Panel
Alarm

Manusia/
Operator

Sistem
Start

Pemadam
Kebakaran

Manual
(Tabung
CO2)

Alat
Pemadam
Aktif
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f. Sistem Jaringan Sampah
Sampah organik akan di olah dengan sistem pengkomposan. Kompos
yang dihasilkan akan digunakan menyuburkan vegetasi yang ada di tapak dan
area roof garden. Lalu untuk sampah anorganik dan sampah berbahaya dari
titik-titik sampah yang ada akan dialihkan ke tempat pembuangan sementara
sesuai jenisnya dan selanjutnya diambil oleh petugas untuk dialihkan ke TPS
(Tempat Pembuangan Akhir) sehingga akan ikut mempermudah proses
penyeleksian untuk kemudian akan di olah kembali oleh pihak yang
bersangkutan dalam pengolahan sampah.

Sampah Organik

Bak Penampung
(Pengkomposan)

Konsumsi

Sampah Anorganik

Bak Penampung
Sampah Anorganik

TPA

Sampah Berbahaya

Bak Penampung
Sampah Berbahaya

TPA

Skema 19:
Sistem Pengelolaan Sampah.
Sumber : www.walhi.or.id
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