3. BAB 3 ANALISA PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR
3.1. Analisa Pendekatan Arsitektur
3.1.1. Studi Aktifitas dan Pelaku
a) Studi Aktifitas
Berikut adalah studi mengenai aktifitas yang di lakukan oleh pelaku
bangunan di dalam museum.
1) Pengunjung
Kegiatan dari pengunjung adalah Mengamati, mempelajari dan
berinteraksi obyek pameran museum, berinteraksi dengan
pengunjung lain, istirahat/makan, membeli souvenir, dan
mengikuti event yang diadakan di museum.
Pengunjung terdiri dari :
I. Pengunjung Umum
Pengunjung umum adalah pengunjung yang datang untuk
mengamati dan mempelajari obyek pameran, misalnya
masyarakat umum.
Pengunjung Umum terbagi menjadi 2, yaitu :
 Individu
 Kelompok
II. Pengunjung Khusus
Pengunjung khusus adalah pengunjung yang datang ke
museum tidak hanya untuk mengamati dan mempelajari
obyek pameran, namun juga untuk kepentingan edukasi,
observasi, dan penelitian.
Pengunjung Umum terbagi menjadi 2, yaitu :
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Individu



Kelompok

Kelompok Sasaran Utama dari proyek ini adalah Pelajar
(lokal) dari tingkat TK, SD, SMP hingga SMA, alasan
penetapan kelompok sasaran utama ini di karenakan Pelajar
merupakan generasi penerus bangsa, generasi penerus
bangsa ini wajib untuk mengetahui dan mencintai flora dan
fauna Kalimantan agar ke depannya ikut berperan dalam
melestarikan cagar budaya warisan alamini.
Kelompok Sasaran kedua adalah Mahasiswa( nasional),
Peneliti (nasional, internasional) serta wisatawan (lokal dan
nasional).
Tabel 3.1 Studi Aktivitas Pengunjung
Sumber : Analisa Pribadi,2016
Pelaku




Pengunjung
Umum









Pengunjung
Khusus

Kebutuhan
Ruang

Kegiatan





Menatri tiket
Menitipkan barang
Mengamati benda koleksi
Berinteraksi dengan
pengunjung lain
Menonton dokumentasi
video
Mencari informasi
Membaca di
perpustakaan
Istirahat/makan
Buang air
Mengamati benda koleksi
Berinteraksi dengan
pengunjung lain
Bertemu dengan
pengelola museum
Mengikuti event di
museum
Membaca di
perpustakaan

 Ticketing
 Ruang penitipan
barang
 Ruang display
 Ruang Audio visual
 Perpustakaan
 Ruang Infomasi
 Cafetaria
 Taman
 Kamar mandi











Ruang display
Kantor pengelola
Perpustakaan
Ruang belajar
Laboratorium
Rapat
Cafetaria
Taman
Kamar Mandi

87








Mengikuti kelas belajar
Meneliti
Survey
Rapat
Istirahat/makan
Buang air

2) Pengelola
Kegiatan dari pengelola adalah mengelola dan menangani
administrasi museum, mengolah

dan menyajikan informasi

mengenai museum, merawat dan mengawasi obyek yang di
pamerkan di museum, mengawasi kegiatan pengunjung di
museum, dan melayani pengunjung museum.
Struktur organisasi dari pengelola :

Diagram 3.1 Struktur Organisasi Museum
Sumber : Analisa Pribadi, 2016

Berikut adalah tabel mengenai studi aktivitas dari pengelola
Tabel 3.2 Studi Aktivitas Pengelola
Sumber : Analisa Pribadi, 2016
Pelaku
Kegiatan

Kebutuhan
Ruang

Pengelola Administrasi mengurus kegiatan keuangan,
administrasi, dan kepegawaian dari museum.

88

Rg. Direktur
Rg. Rapat

Kepala dan
Staff Bidang
Tata Usaha

 Mengawasi kinerja
Pegawai Museum
 Bertemu dengan tamu
 Mengelola Museum
 Mengadakan Rapat
 Membantu Direktur
Museum
 Bertemu dengan tamu
 Mengelola acara di
museum
 Bertanggung Jawab
atas bidang
administrasi
 Mengelola administrasi
dan kegiatan tata usaha
di Museum

Kepala dan
Staff Bidang
Keuangan

 Mengelola keuangan
Museum
 Rapat

Rg. Bidang
Keuangan
Rg. Rapat

Kepala dan
Staff Bidang
Kepegawaian

 Mengelola
kepegawaian museum
 Rapat

Rg. Bidang
Kepegawaian
Rg. Rapat

Kepala dan
Staff Bidang
Inventaris

 Mengelola dan
mengatur inventarisasi
Museum
 Rapat

Rg. Bidang
Inventaris
Gudang Koleksi
Rg. Rapat

Direktur
Museum

PENGELOLA ADMINISTRASI

Wakil Direktur
Museum

Kepala Bidang
Addministrasi

Rg. Wakil
Direktur
Rg. Rapat

Rg. Kabid.
Administrasi
Rg. Bidang Tata
Usaha
Rg. Rapat

PENGELOLA PAMERAN DAN KONSERVASI

Pengelola Pameran dan Konservasi mengurus segala hal yang
menyangkut mengenai Konservasi, kuratorial, persiapan
pameran, pemeliharaan, dan perawatan dari obyek pamer
museum.
Kepala Bidang
Pameran dan
Konservasi

 Bertanggung Jawab
atas kegiatan Pameran
dan Konservasi

Rg. Kabid.
Pameran dan
Konservasi

Kurator

 Mengelola dan
bertanggungjawab atas
kegiatan Kuratorial.
 Hunting Koleksi
 Menerima tamu
 Menginventaris koleksi
Museum
 Menyiapkan pameran
 Mengelola dan
mengatur pameran.
 Mengawasi pameran.

Rg. Kurator
Gudang Koleksi

Kepala dan
Staff Bidang
Pameran

Rg. Bidang
Pameran
Rg. Pameran/
Display
Gudang Koleksi
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Kepala dan
Staff Bidang
Konservasi
Kepala dan
Staff Bidang
Preservasi

Kepala dan
Staff Bidang
Perawatan
Koleksi

Kepala dan
Staff Bidang
Perawatan
Flora

 Mengelola, mengatur
dan berorientasi
dengan kegiatan
konservasi.
 Mengawasai kegiatan
persiapan pameran di
Museum.
 Mengelola kegiatan
persiapan pameran di
Museum.
 Mengawasi dan
mendokumentasikan
keadaan koleksi
 Mengelola, merawat
koleksi replika, awetan
dan foto.

Rg. Bidang
Konservasi
Gudang Koleksi

 Mengawasi dan
mendokumentasikan
keadaan obyek
 Mengelola, mengawasi,
merawat obyek
pameran hidup.

Rg. Bidang
Perawatan
Koleksi
Area Pembibitan
(Greenhouse)

Rg. Bidang
Preservasi
Rg. Pameran/
Display

Rg. Bidang
Perawatan
Koleksi
Rg. Reparasi
koleksi
Gudang Koleksi

PENGELOLA PELAYANAN UMUM

Pengelola Pelayanan Umum mengurus mengenai melayani
pengunjung museum, dokumentasi, informasi, perpustakaan dan
acara yang di adakan di museum.
Kepala Bidang
Pelayanan
Umum

 Mengawasi dan
mengatur kegiatan
pelayanan umum

Rg. Kabid.
Pelayanan
Umum

Kepala dan
Staff Bidang
Dokumentasi
dan Informasi

 Mengolah data
 Mengelola informasi dan
dokumentasi kegiatan
dan pameran Museum
 Memberikan informasi

Rg.
Bid.Dokumentas
i dan Informasi
Studio

Ruang Informasi
Kepala dan
Staff Bidang
Perpustakaan

Kepala dan
Staff Bidang
Ticketing
Kepala dan
Staff Bidang
Souvenir

 Mengelola perpustakaan
 Melayani pengunjung
Perpustakaan
 Mendata buku di
perpustakaan

Rg. Pegawai
Perpustakaan

 Mengelola Tiket
 Menjual tiket

Rg. Ticketing

 Mengelola Souvenir
 Menjual souvenir

Toko Souvenir

Perpustakaan
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Staff Penitipan
Barang

 Menjaga dan menyusun
barang yang di titipkan

Rg. Penitipan
Barang

Pegawai
Cafetaria

 Memasak dan Menjual
makanan
 Menyediakan makanan
 Melayani pembeli

Cafetaria

Kepala dan
Staff Bidang
Edukasi

 Mengelola kegiatan
edukasi di Museum
 Memberikan edukasi
kepada pengunjung
mengenai obyek pamer

Rg. Kepala dan
Staff Bidang
Edukasi
Rg. Kelas

Pengelola Servis bertugas untuk mengatur dan bertanggung
jawab da kegiatan servis yang mendukung kegiatan dan aktifitas
di museum, isalnya pada mekanikal dan elektrikal, audiovisual,
kemanan dan kebersihan museum.

PENGELOLA SERVIS

Kepala Bidang
Pengelola
Servis
Kepala dan
Staff Bidang
Mekanikal
Elektrikal

 Bertanggung Jawab
atas kegiatan Servis

Rg. Kabid.
Pengelola Servis

 Mengawasi mekanikal
dan elektrikal bangunan
 Memperbaiki kerusakan
terhadap mekanikal dan
elektrikal

Ruang
Mekanikal
elektrikal

Ruang genset,
pompa air,
kontrol panel,
ruang chiller
Kepala dan
Staff Bidang
Audiovisual

 Mengatur kebutuhan
audiovisual
 memperbaiki
kerusakan dan
masalah pada
audiovisual

Ruang
Audiovisual

Kepala dan
Staff Security

 Mengawasi kegiatan
pengunjung
 Menjaga keamanan
museum

Pos satpam
Rg. Security
Rg. CCTV
Area Display

Cleaning
Service

 Menjaga kebersihan
dan membersihkan
museum

Janitor
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b) Pendekatan Jumlah Pelaku
1) Pengunjung
Pendekatan jumlah pengunjung museum menggunakan
pendekatan jumlah wisatwan yang datang ke Kalimantan Timur
Tabel 3.3 Data Wisatawan Kalimantan Timur
Sumber : Pusat Statistik Kalimantan Timur
Wisatawan

2011

2012

2013

2014

2015

Wisman

25.264

26.148

27.063

46.464

30.591

Wisnus

1.253.327

1.337.300

1.426.899

1.484.430

1.882.120

Total

1.278.591

1.389.596

1.453.962

1.530.894

1.912.711

Berdasarkan data di atas, maka dapat diketahui bahwa 10 tahun ke
depan pengunjung Museum Flora dan Fauna Endemik Kalimantan
adalah sebagai berikut :


2011 – 2012 =



2012 – 2013 =



2013 – 2014 =



2014 – 2015 =

1.389.596−1.278.591
1.389.596
1.453.962 - 1.389.596
1.453.962
1.530.894 - 1.453.962
1.530.894
1.912.711−1.530.894
1.912.711

x 100 % = 7,98 %
x 100 % = 4,42 %
x 100 % = 5,02 %
x 100 % = 19,9 %

Jumlah peningkatan pengunjung rata-rata per tahunnya (r) adalah :
r=

7,98 + 4,42 + 5,02+ 19,9
4

= 9,33 % = 0,0933

Pt = Po (1 +r)ᵗ

Pt : jumlah pengunjung pada tahun yang diproyeksikan
Po : Jumlah pengunjung terbanyak
r

: presentase kunjungan rata-rata per tahun

ᵗ

: tahun proyeksi
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Keterangan :
Pt = Po (1 +r)ᵗ
Po = 1.912.711 (1 + 0,093) ¹⁵
= 1.912.711 (1,093) ¹⁵
= 1.912.711 x 3,81
= 7.287.428,91 per tahun ~ 7.287.429 Pengunjung

Pengunjung hingga tahun 2026 adalah 7.287.429 orang per tahun
Pengunjung per hari = 7.287.429 : 365 hari = 19.965,55 ~ 19.966
Di perkirakan Pengunjung Museum Flora dan Fauna Endemik
Kalimantan di Kota Samarinda per harinya adalah 2 % dari 19.966
orang Pengunjung perhari di Kalimantan TimurMaka :


19.966 pengunjung x 2 % = 399,32 pengunjung



Jadi diasumsikan jumlah pengunjung Museum Flora dan Fauna
Endemik Kalimantan di Kota Samarinda adalah 399,32
pengunjung ~ 400 Pengunjung



Pada akhir pekan di asumsikan pertambahan pengunjung
meningkat menjadi 30 % maka 30 % + 400 = 520 Orang
Pengunjung pada akhir pekan.
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2) Pengelola
Tabel 3.4 Jumlah Pengelola
Sumber : Analisa Pribadi,2016
Jumlah
Pengelola

PENGELOLA
ADMINISTRASI

Pelaku
Direktur Museum

1

Wakil Direktur Museum

1

Kepala Bidang Administrasi

1

Kepala Bidang Tata Usaha
Staff

1
2

Kepala Bidang Keuangan
Staff

1
2

Kepala Bidang Kepegawaian
Staff

1
2

Kepala Bidang Inventaris
Staff

1
2

Subtotal

PENGELOLA
PAMERAN
DAN
KONSERVASI

15

Kurator

2

Kepala Bidang Pameran dan
Konservasi

1

Kepala Bidang Pameran
Staff

1
2

Kepala Bidang Konservasi
Staff

1
2

Kepala Bidang Preservasi
Staff

1
2

Kepala Bidang Perawatan Koleksi
Staff

1
2

Kepala Bidang Perawatan Flora Hidup
Staff

Kepala Bidang Inventaris
Staff
Subtotal
Kepala Pelayanan Umum

1
3

1
2
22
1
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PENGELOLA
PELAYANAN
UMUM

Kepala Bidang Dokumentasi dan
Informasi
Staff

1

Kepala Bidang Perpustakaan
Staff

1
3

Kepala Bidang Ticketing
Karyawan

1
2

Kepala Bidang Souvenir
Karyawan

1
2

Staff Penitipan Barang

1

Pegawai Cafetaria

4

Kepala Bidang Edukasi
Karyawan

1
5

Subtotal

PENGELOLA
SERVIS

2

25

Kepala Pengelola Servis

1

Kepala Bidang Mekanikal Elektrikal
Staff

1
3

Kepala Bidang Audiovisual
Staff

1
2

Kepala Security
Staff

1
4

Cleaning Service

6

Subtotal
Total

19
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c) Pola Kegiatan
Pola kegiatan pada museum di bagi berdasarkan pelaku yang ada di
museum, yaitu pengunjung, pengelola, dan pelaku servis, ke 3 pelaku
ini terdiri dari 3 jenis kegiatan, yaitu kegiatan utama, kegiatan
penunjang dan kegiatan servis
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Keterangan :

1) Pengunjung
I. Pengunjung Umum

Diagram 3.2 Pola Kegiatan Pengunjung Umum
Sumber : Analisa Pribadi, 2016

II. Pengunjung Khusus

Diagram 3.3 Pola Kegiatan Pengunjung Khusus
Sumber : Analisa Pribadi, 2016
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2) Pengelola
I.

Pengelola Administrasi
 Direktur dan Wakil Direktur Museum

Diagram 3.4 Pola Kegiatan Direktur, Wakil Museum dan Kepala
Bagian
Sumber : Analisa Pribadi, 2016

 Bidang Tata Usaha,Keuangan , Kepegawaian dan Bidang
Inventaris

Diagram 3.5 Pola Kegiatan Bidang Tata Usaha,Keuangan ,
Kepegawaian dan Bidang Inventaris
Sumber : Analisa Pribadi, 2016
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II. Pengelola Pameran dan Konservasi
 Kurator

Diagram 3.6 Pola Kegiatan Kurator
Sumber : Analisa Pribadi, 2016

 Bidang Pameran, Bidang Konservasi dan Bidang
Preservasi

Diagram 3.7 Pola Kegiatan Bidang Pameran, Bidang Konservasi dan
Bidang Preservasi
Sumber : Analisa Pribadi, 2016
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 Bidang Perawatan Koleksi

Diagram 3.8 Pola Kegiatan Bidang Perawatan Koleksi
Sumber : Analisa Pribadi, 2016

III. Pelayanan Umum
 Bidang Dokumentasi dan Informasi, Bidang Perpustakaan,
dan Bidang Edukasi

Diagram 3.9 Pola Kegiatan Bidang Dokumentasi dan Informasi,
Bidang Perpustakaan, dan Bidang Edukasi
Sumber : Analisa Pribadi, 2016
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 Bidang Ticketing, Bidang Souvenir, dan Penitipan Barang

Diagram 3.10 Pola Kegiatan Bidang Ticketing, Bidang Souvenir, dan
Penitipan Barang
Sumber : Analisa Pribadi, 2016

 Pegawai Cafetaria

Diagram 3.11 Pola Kegiatan Pegawai Cafetaria
Sumber : Analisa Pribadi, 2016

IV. Pengelola Servis
 Bidang Mekanikal Elektrikal, Bidang Audiovisual

Diagram 3.12 Pola Kegiatan Bidang Mekanikal Elektrikal,
Bidang Audiovisual
Sumber : Analisa Pribadi, 2016
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Security dan cleaning service

Diagram 3.13 Pola Kegiatan Security dan cleaning service
Sumber : Analisa Pribadi, 2016

3.1.2. Studi Kebutuhan Fasilitas
a) Pengelompokkan Ruang, Sifat dan Sarana Prasarana
1) Fasilitas Utama
Tabel 3.5 Tabel Fasilitas Utama
Sumber : Analisa Pribadi, 2016
Ruang

Sifat

R. Pamer/display Tetap
 R. Pamer Replika,
Awetan, Foto
 Garden Gallery
R. Pamer/Display
Temporer
R. Audio Visual

Publik

Indoor/
Outdoor
Indoor

Outdoor
Publik

Indoor

SemiPublik

Indoor

Perabot
Vitrin, pedestal, panel,
kursi Meja display,
touchtable.
kursi, Pot
Vitrin, pedestal, panel,
kursi
Lcd wall-display,
speaker, panel

2) Fasilitas Penunjang
Tabel 3.6 Tabel Fasilitas Penunjang
Sumber : Analisa Pribadi, 2016
Ruang

Sifat

Indoor/

Perabot

PENUNJAN
G
EDUKASI

Outdoor
Laboratorium
Perpustakaan
Area Baca

SemiPublik
SemiPublik

Indoor
Indoor
SemiOutdoor

Meja lab, kursi,
lemari
Meja, kursi,
lemari/rak buku, dan
komputer
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PENUNJANG REKREASI

Auditorium
R. Kelas
R. Bermain
Anak
Cafetaria
Plaza/Meeting
Point
R. Ticketing
R.Penitipan
Barang
Toko
Souvenir

Publik
SemiPublik
SemiPublik
Publik

Indoor
Indoor

Kursi, meja
Kursi, meja

Indoor

Kursi, meja

Indoor

Kursi, meja, dan
wastafel

Publik

Outdoor

Publik
Publik

Indoor
Indoor

Kursi, meja, lemari
Kursi, meja

Publik

Indoor

Kursi, meja, rak

3) Fasilitas Pengelola
Tabel 3.7 Tabel Fasilitas Pengelola
Sumber : Analisa Pribadi, 2016
Ruang

PENGELOLA ADMINISTRASI

Rg. Direktur
Rg. Wakil
Direktur
Rg. Kabid.
Administrasi
Rg. Bidang
Tata Usaha
Rg. Bidang
Keuangan
Rg. Bidang
Kepegawaian
Rg. Bidang
Inventaris
Rg. Rapat

PENGELOLA PAMERAN

Lobby Kantor
Rg. Kabid.
Pameran dan
Konservasi
Rg. Kurator
Gudang
Koleksi
Rg. Bidang
Pameran
Rg. Bidang
Konservasi

Sifat

Indoor/
Outdoor

Perabot

Privat

Indoor

Privat

Indoor

Privat

Indoor

Privat

Indoor

Privat

Indoor

Privat

Indoor

Privat

Indoor

Privat

Indoor

SemiPrivat
Privat

Indoor

Kursi, meja, lemari,
komputer, locker
Kursi, meja, lemari, dan
komputer
Kursi, meja, lemari, dan
komputer
Kursi, meja, lemari, dan
komputer
Kursi, meja, lemari, dan
komputer
Kursi, meja, lemari, dan
komputer
Kursi, meja, lemari,
komputer
Kursi, meja, lemari, dan
komputer
Kursi, Meja, dan
komputer
Kursi, meja, lemari,
komputer, locker

Privat

Indoor

Privat

Indoor

Privat

Indoor

Privat

Indoor

Indoor

Kursi, meja, lemari, dan
komputer
Kursi, meja, rak dan
lemari
Kursi, meja, lemari, dan
komputer
Kursi, meja, lemari, dan
komputer
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PELAYANAN UMUM

Rg. Bidang
Preservasi
Rg. Bidang
Perawatan
Koleksi
Rg. Reparasi
koleksi
Rg. Kabid.
Pelayanan
Umum

Privat

Indoor

Privat

Indoor

SemiPrivat
Privat

Indoor
Indoor

Rg.
Bid.Dokumenta
si dan
Informasi

Privat

Indoor

Kursi, meja, lemari, dan
komputer

Studio

Privat

Indoor

Ruang
Informasi

SemiPublik

Indoor

Kursi, meja, lemari, dan
komputer
Kursi, meja, lemari, dan
komputer

Rg. Kepala
Perpustakaan

Privat

Indoor

Kursi, meja, lemari, dan
komputer

Rg. Pegawai
Perpustakaan

Privat

Indoor

Kursi, meja, lemari, dan
komputer

Rg. Kepala dan
Staff Bidang
Edukasi

Privat

Indoor

Kursi, meja, lemari, dan
komputer

Rg. Kabid.

Privat

Indoor

Kursi, meja, lemari, dan

Pengelola

Kursi, meja, lemari, dan
komputer
Kursi, meja, lemari, dan
komputer
Kursi, meja, lemari, rak
dan komputer
Kursi, meja, lemari, dan
komputer

komputer

Servis
Rg. Mekanikal

Prvat

Indoor

PENGELOLA SERVIS

elektrikal
Rg. Operator

komputer
Privat

Indoor

Audiovisual
Pos satpam

Kursi, meja, lemari, dan
komputer

Semi-

Indoor

Publik
Rg. Security

Kursi, meja, lemari, dan

Privat

Kursi, meja, lemari, dan
komputer

Indoor

Kursi, meja, lemari, dan
komputer

Rg. CCTV

Privat

Indoor

Kursi, meja, lemari, dan
komputer

Gudang
Koleksi

Servis

Indoor

Kursi, meja, lemari, dan
rak
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Gudang

Servis

Indoor

Penyimpanan

Kursi, meja, lemari, dan
rak

Pupuk

4) Fasilitas Servis
Tabel 3.8 Tabel Fasilitas Servis
Sumber : Analisa Pribadi, 2016
Ruang

Sifat

Indoor/

Perabot

Outdoor
Kamar Mandi/Toilet

Servis

Indoor

Toilet duduk,
wastafel, kaca

Rest Area

Servis

Indoor

Kursi

Ruang Ibu menyusui

Servis

Indoor

Kursi, tempat tidur

Rg. P3K

Servis

Indoor

Kursi, tempat tidur

Lift Barang

Servis

Indoor

-

Tangga

Servis

Indoor

-

Tangga Darurat

Servis

Indoor

-

/SemiOutdoor
Eskalator

Servis

Indoor

-

Loading Dock

Servis

Indoor

-

Ruang Genset

Servis

Indoor

Lemari

Kontrol Panel

Servis

Indoor

-

Ruang Bahan Bakar

Servis

Indoor

-

Ruang Pompa

Servis

Indoor

-

Ruang ME

Servis

Indoor

Kursi, meja, lemari,
dan rak

Parkir

Servis

Outdoor

-

b) Organisasi Ruang dan Sirkulasi
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Organisasi Ruang makro dari museum

Diagram 3.14 Diagram Pola Ruang Makro
Sumber : Analisa Pribadi, 2016

Organisasi ruang mikro dari museum
1) Area Utama

Diagram 3.15 Diagram Pola Ruang Area Utama
Sumber : Analisa Pribadi, 2016

2) Area Penunjang

Diagram 3.16 Diagram Pola Ruang Area
Sumber : Analisa Pribadi, 2016
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3) Area Pengelola

Diagram 3.17 Diagram Pola Ruang Area Pengelola

Sumber : Analisa Pribadi, 2016

4) Servis

Diagram 3.18 Diagram Pola Ruang Area Servis
Sumber : Analisa Pribadi, 2016
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3.1.3. Studi Ruang Khusus
Studi Ruang khusus akan membahas mengenai kebutuhan yang di
perlukan pada ruang pamer, terkait pencahayaan, penghawaan,
ergonomi dan tata letak, sirkulasi, keamanan,
a) Pencahayaan
1) Pencahayaan Alami
Pencahayaan alami pada ruang pamer dapat memanfaatkan
terang langit atau daylight, selain memberikan kesan alami,
pencahayaan alami juga menunjukkan warna asli dari obyek
pamer.
Di Indonesia, intensitas terang langit sangat tinggi sehingga
pencahayaan alami harus diminimalisir ,intensitas cahaya yang
disarankan sebesar 50 lux

Gambar 3.1 Penerapan Pencahayaan alami pada Ruang
Pamer
Sumber : Dokumen Pribadi, 2016

Pencahayaan alami yang ada di Ruang pamer dapat
memanfaatkan skylight dan enclosure bangunan dengan
material tempered glass dan dapat dengan jendela rooster
sehingga pencahayaan alami merata pada area plafond dan
tidak langsung mengarah ke obyek pameran.
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2) Pencahayaan Buatan
Pencahayaan buatan di museum bertujuan agar obyek dapat
terekspos dengan baik, sehingga obyek dapat dengan jelas
dapat dilihat oleh pengunjung museum.
Berikut adalah tipe pencahayaan yang dapat diaplikasikan pada
ruang pamer museum
 Spotlight

Gambar 3.2 Spotlight pada Ruang pamer museum
Sumber : Dokumen Pribadi, 2016

Spotlight digunakan dengan mengarahkan cahaya dari lampu
ke obyek pamer, sehingga fokus pengunjung kepada obyek
lebih, dan obyek pamer lebih jelas dan kuat.
 Uplight

Gambar 3.3 Uplight pada Ruang pamer museum
Sumber : Dokumen Pribadi, 2016

Uplight dilakukan dengan mengarahkan cahaya dari
bawah dan diarahkan ke obyek, memberikan efek dramatis,
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dan kesan perkasa kepada obyek pamer dengan
pencahayaan dari level yang lebih rendah, serta mempkuat
oyek pamer.
Uplight sangat cocok bagi obyek yang menggunakan
mediia pamer pedestal maupun vitrin.
 Downlight
Downlight dilakukan dengan lampu dari level yang lebih
tinggi di arahkan ke obyek pamer sehingga memberikan
kesan kuat dan kepada obyek pamer, selain itu pembayangan
yang di hasilkan pada obyek juga indah, terkesan mistik
Downlight sanagat cocok bagi obyek yang menggunakan
mediia pamer pedestal maupun vitrin.

Gambar 3.4 Downlight pada Ruang pamer museum
Sumber : Dokumen Pribadi, 2016

 Showcase lightning
Showcase lightniing merupakan pencahayaan yang ada di
dalam media pamer obyek, misalnya vitrin. Tipe cahaya yang
dihasilkan juga beragama, dan sesuai keinginan, bisa
spotlight, uplight maupun downlight. Fokus dan kesan kuat
obyek lebih di bandingkan uplight dan luar dari luar vitrin
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Gambar 3.5 Showcase Lightning pada Ruang pamer museum
Sumber : Dokumen Pribadi, 2016

b) Penghawaan
Untuk museum dengan koleksi utama kelembaban yang
disarankan adalah 50% dengan suhu 210C – 260C.
(dikutip dari buku pedoman museum kecil tapi indah)
1) Penghawaan Alami
Penghawaan alami yang ada di Ruang pamer dapat
memanfaatkan bukaan yang ada pada bangunan seperti
ventilasi.
2) Penghawaan Buatan
Penghawaan buatan yang ada di Ruang pamer menggunakan
AC, agar suhu diruangan pamer terjaga, memberi kenyamanan
kepada pengunjung serta menjaga obyek pamer
c) Ergonomi dan Tata Letak
Untuk memudahkan pengunjung dalam melihat, menikmati,
dan mengapresiasi koleksi, maka perletakan peraga atau koleksi
turut berperan. Berikut adalah penerapan yang di tetapkan dalam
tata letak agar memberi kenyamanan pengunjung museum


Terdapat jarak antar obyek pamer, sehingga pengunjung dengan
massa yang besar tidak mengganggu pengunjung lainnya

110

Gambar 3.6 Peletakan obyek pamer pada vitrin di berikan jarak
Sumber : Dokumen Pribadi, 2016



Jarak pandang manusia dari obyek sehingga obyek terlihat
adalah 50 cm – 200 cm, ketinggian media untuk obyek yang
termasuk rendah (dibawah 100 cm) adalah 70 cm, sehingga
pengunjung tidak perlu menunduk untuk melihat obyek

Gambar 3.7 Jarak pandang manusia dan ketinggian vitrin
Sumber : Dokumen Pribadi, 2016



Ketinggian media pamer memperhatikan pengunjung,
berdasarkan bab 2. Ketinggian yang di tetapkan untuk vitrin dan
meja display adalah 70 cm, sehingga pengunjung anak anak dan
difabel tidak perlu kesulitan untuk melihat obyek pamer.

Gambar 3.8 Ketinggian meja display disesuaikan dengan pengguna difabel
dan anak anak
Sumber : Dokumen Pribadi, 2016

111

d) Sirkulasi
Jalur sirkulasi di dalam ruang pamer harus dapat menyampaikan
informasi, membantu pengunjung memahami koleksi yang
dipamerkan. Penentuan jalur sirkulasi bergantung juga pada
runtutan cerita yang ingin disampaikan dalam pameran
Berikut adalah sirkulasi tipikal yang ada pada Ruang pamer
museum :


Terdapat jarak antara area untuk sirkulasi dengan area
pengunjung yang sedang memperhatikan obyek, tujuannya
adalah agar pengunjung yang lewat tidak mengganggu
pengunjung lain yang sedang memperhatikan obyek, baik itu
difabel maupun non-difabel

Gambar 3.9 Jarak antara pengunjung lewat dan pengunjung yang
memperhatikan obyek pamer
Sumber : Dokumen Pribadi, 2016

e) Keamanan
Pengamanan museum merupakan suatu kegiatan untuk
melindungi bangunan, koleksi, peralatan, personil dan pengunjung
museum dari gangguan yang merugikan. Tujuan dari pengamanan
museum ini, untuk mencegah, menghindarkan, dan menanggulangi
kemungkinan-kemungkinan yang dapat mengakibatkan kehilangan,
kerusakan, kebakaran, dan gangguan ketertiban demi terwujudnya
situasi dan kondisi museum yang tertib dan aman, baik bangunan,
koleksi, peralatan personel dan pengunjung serta lingkungan.
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(Buku Pedoman Teknis Pembuatan Sarana Pameran Di Museum)


Pengamanan terhadap benda-benda koleksi yang dipamerkan
dapat menggunakan kaca pada vitrin dan tali atau rantai yang
mengelilingi dan membatasi media pamer dengan pengunjung

Gambar 3.10 pengamanan koleksi dengan pagar tali, kaca atau rantai
Sumber : Dokumen Pribadi, 2016

f) Studi Media Pamer
Media pamer telah disesuikan dengan kebutuhan manusia dan
obyek pamer. Berikut adalah media pamer yang di gunakan pada
museum
1) Pedestal
Pedestal di gunakan untuk menampilkan obyek tiga dimensi
berupa replika, awetan maupun tulang.
(detail gambar dapat dilihat di lampiran)

Gambar 3.11 Tipe Pedestal
Sumber : Dokumen Pribadi, 2016
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2) Meja Display
Meja display di gunakan untuk memamerkan flora, dan
invertebrata. Obyek display berupa awetan
Ada tiga Meja display yang akan digunakan pada proyek ini, yaitu
meja display tipe 1 (M1), 2 (M2), 3 (M3) dan 4 (M4)
(detail gambar dapat dilihat di lampiran)

Gambar 3.12 Tipe Meja Display
Sumber : Olahan Pribadi,2016

3) Vitrin
Vitrin digunakan untuk menampilkan obyek tiga dimensi berupa
yang memiliki nilai tinggi dan obyek pamer di lindungi oleh kaca.
Berikut adalah vitrin yang di gunakan pada museum ini. Vitrin
akan digunakan untuk obyek berupa awetan fosil, terutama dari
fauna. Sedangkan dari flora vitrin di manfaatkan untuk miniatur
dari flora, khususnya flora dengan ukuran terestial.


Vitrin tunggal
(detail gambar dapat dilihat di lampiran)

Gambar 3.13 Vitrin Tunggal Tipe 1 -3
Sumber : Olahan Pribadi,2016
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Gambar 3.14 Vitrin Tunggal tipe 4-5
Sumber : Olahan Pribadi,2016



Vitrin Dinding
Vitrin dinding digunakan untuk memamerkan obyek dalam
bentuk tiga (3) dimensi berupa replika dan awetan sedangkan
vitrin flora di gunakan untuk menampilkan miniatur (skala
1:100) (detail gambar dapat dilihat di lampiran)

Gambar 3.15 Tipe Vitrin dinding
Sumber : Olahan Pribadi,2016

4) Touchscreen Panel
Touchscreen Panel merupakan teknologi terbaru yang telah di
kembangkan pada museum modern, teknologi ini disesuaika
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dengan perkembangan zaman dimana saat ini masyarakat lebih
banyak mengunakan teknologi touchscreen baik itu pada telefon
fenggam maupun pada laptop. Kemudahan dalam meng-update
informasi, lebih presentatif, dan efektifitas penggunaan menjadikan
Touchscreen Panel pilihan untuk media pamer dari Museum flora
dan fauna endemik Kalimantan.

Gambar 3.16 Multitouch panel
Sumber : Dokumen Pribadi, 2016

Touchscreen Panel digunakan untuk menampilkan obyek
pamer di tampilkan dalam bentuk foto, gambar dan informasi yang
diakses oleh pengunjung dengan teknologi touchscreen sehingga
pameran lebih interaktif.
5) Specimen Cabinet
Specimen Cabinet merupakan media untuk memamerkan obyek
display khususnya display flora dalam bentuk replika. Specimen
cabinet memberikat efektifitas penggunaan untuk ruang pamer,
Specimen Cabinet terdiri dari 5 obyek pamer yang masing masing di
letakkan di dalam rak dari specimen cabinet, dimana setiap rak
diberi kaca pelindung untuk menjaga keamanan spesimen dan
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Gambar 3.17 Specimen Cabinet
Sumber : Dokumen Pribadi, 2016

6) Aquascape
Aquascape digunakan untuk menampilkan obyek hidup flora,
khususnya flora yang hidup di air. Aquascape menyerupai aquarium
namun untuk tumbuhan

Gambar 3.18 Aquascape
Sumber : Dokumen Pribadi, 2016

7) Video-Wall Display
LCD Wall-Display digunakan untuk menampilkan film dan video
mengenai Flora dan Fauna Endemik Kalimantan dengan kualitas
gambar UltraHD (4K), LCD Wall-Display di tempatkan di rest area
audiovisual dan area Fossil Hall. LCD disusun sedimikian rupa
hingga menjadi satu kesatuan. Media pamer ini dianggap sangat
menarik dan edukatif dikarenakan pada era saat ini visual
merupakan kekuatan di era modern.
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Gambar 3.18 Penyusunan LCD video Wall
Sumber : Dokumen Pribadi, 2016

Pengunjung datang dan menikmati video yang di tayangkan di
LCD video-wall. Luasan Museum akan diukur dari kebutuhan jarak
penglihatan, LCD video-wall akan menggunakan LCD 21” dengan
resolusi 4k, maka jarak minimal penonton adalah 0,6 m

8) Diorama
Diorama merupakan media display yang menampilkan obyek
display dalam skala 1:1

Gambar 3.20 Touchtable digunakan di Diorama
Sumber : Dokumen Pribadi, 2016

Diorama digunakan untuk menampilkan obyek pamer tiga
dimensi sesuai dengan skala aslinya serta ekosistem asli dari
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obyek pamer. Diorama ditempatkan pada area tersendiri dengan
obyek pamer berupa replika dari beberapa flora dan fauna endemik
kalimantan pada diorama terdapat touchtable, yang berfungsi untuk
memberikan informasi interaktif kepada pengunjung yang ingin
mengetahui apa saja informasi mengenai obyek yang ada di dalam
diorama.
g) Storyline dan Pembagian Ruang Pamer
Storyline pada museum merupakan alur cerita yang di sajikan di
dalam museum yang ditujukan pada pengunjung. Storyline berperan
dalam mengarahkan pengunjung di dalam museum sebagai tour trip di
dalam museum, terutama pada area ruang pamer museum.
Storyline bergantung dari obyek yang museum pamerkan, berikut
adalah Empat Pendekatan untuk konsep alur penyajian yang
digunakan dalam mengarahkan isi pameran, yaitu:
I. Pendekatan kronologi, lebih menekankan pada penyajian koleksi
secara kronologi dari waktu ke waktu dengan menempatkan
benda koleksi dan informasi pendukungnya secara berurut dan
linear dari fase awal hingga akhir mengikuti alur bergerak
pengunjung pada ruang pamer.
II. Pendekatan taksonomik, lebih menekankan pada penyajian
koleksi yang memiliki kesamaan jenis serta berdasarkan kualitas,
kegunaan, gaya, periode, dan pembuat.
III. Pendekatan tematik, lebih menekankan pada cerita dengan tema
tertentu dibandingkan dengan objek yang disajikan.
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IV. Pendekatan gabungan, model penyajian materi untuk ruang
pameran tetap, diupayakan agar pengunjung tidak selalu digiring
untuk bergerak secara linear, misalnya menurut kurun waktu,
tetapi pameran tetap disajikan secara tematik.
(Sumber : Direktorat Permuseuman, 2011, “Konsep Penyajian
Museum”. Jakarta)
Berikut adalah analisa Storyline pameran Museum Flora dan Fauna
Endemik Kalimantan.

Diagram 3.19 Analisa Storyline Museum Flora dan Fauna Endemik
Kalimantan
Sumber : Analisa Pribadi, 2016

Penjelasan dari diagram storyline akan di jelaskan dakalam tabel
berikut
Tabel 3.9 Storyline Museum Flora dan Fauna Endemik Kalimantan
Sumber : Analisa Pribadi, 2016
No

Alur

1

Introduksi

2

Deskripsi

3

Budaya dan
latar Belakang

4

Perkembangan

Tujuan

Kebutuhan
Ruang

Perkenalan mengenai obyek
pameran museum serta visi misi
museum kepada pengunjung.

Fossil Hall

Deskripsi mengenai obyek pameran
melalui pameran

Rg. Flora dan
Fauna, Rg.
Diorama

Budaya yang dihasilkan manusia
khususnya suku Dayak yang
bersangkutan dengan obyek
pameran
Perkembangan yang hasilkan oleh
manusia berkaitan dengan obyek
pameran

Rg. Budaya

Rg.
Audiovisual
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Puncak atau akhir dari pameran
Area Pameran
memberikan dengan kesan kepada Tumbuhan
pengunjung melalui obyek pamer
hidup
Pendekatan gabungan pada storyline museum merupakan pendekatan
5

Klimaks

dengan kronologis terhadap perkembangan flora dan fauna endemik dan
obyek pameran disusun berdasarkan jenis dari obyek pameran (flora/fauna)

Karena museum ini adalah museum modern maka, selain objectoriented, maka storyline dari pengunjung museum juga berperan dalam
memberikan pengalaman kepada pengunjung, berikut adalah analisa
dan storyline dari pengunjung

Diagram 3.20 Skema Storyline pengunjung Museum Flora dan
Fauna Endemik Kalimantan
Sumber : Analisa Pribadi, 2016

Ruang pamer pada Museum Flora dan Fauna Endemik akan dibagi
berdasarkan klasifikasi dari flora dan fauna, sehingga memberi
efektifitas pergerakan pengunjung di dalam bangunan serta jenis dari
obyek pamer lebih terorganisasi. Berikut adalah pembagian ruang
berdasarkan jenis dari flora dan fauna :
Tabel 3.10 Tabel Pembagian Galeri Flora dan Galeri Fauna
Sumber : Analisa Pribadi,2016

Galeri Flora dan Fauna
NO

Galeri Flora

Galeri Fauna

1

Area Pteridophyta
(Tanaman Paku)
Area Magnoliopsida
(Monokotil)

Area Aves
(Burung)
Area Herpetofauna
amfibi dan Reptil)

2
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3

Area Magnoliids

Area Mamalia

4

Area Liliopsida
(Dikotil)

Area Invertebrata
(serangga dan mollusca)
Area Pisces
(ikan)

5

Area Eudikotil

Selain Ruang pamer pada tabel, pada Museum pada studi preseden
terdapat pula area pamer seperti diorama, audiovisual dan area
pameran hidup, maka area pamer selain galeri flora dan fauna pada
Museum Flora dan Fauna Endemik terdapat pula ruang pamer sebagai
berikut.
Tabel 3.11 Tabel Pembagian Ruang Pamer
Sumber : Analisa Pribadi,2016
NO

Ruang Pamer

1

Deskripsi
Fossil Hall merupakan ruang pamer pertama dan

Fossil
Hall

ruang pamer tetap dari museum yang
menampilkan flora dan fauna endemik Kalimantan
dalam bentuk fosil fauna serta pohon

2

Area ini merupakan area yang memamerkan
Area
Budaya

obyek dalam bentuk foto dan informasi pada
panel, ruang ruang ini berisi informasi dan foto
mengenai manfaat flora endemik dalam kehidupan
masyarakat Dayak.

3

Area diorama memamerkan obyek flora dan fauna
Area

endemik tertentu dalam suatu diorama yang

Diorama

menunjukkan ekosistem dari flora dan fauna
tersebut.

4

Area
Audiovisual

5

Area
Living Display


Area ini merupakan area yang memamerkan flora
dan fauna melalui teknologi video-wall dengan
pemutaran film.
Area Living Display merupakan area pameran
yang berperan dalam fungsi atraktif dari museum.

Garden

Garden gallery merupakan area bagi obyek pamer

Gallery

yang memiliki nilai keindahan dan dilindungi
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pemerintah. Obyek ini di letakkan pada outdoor
museum, sehingga selain berfungsi sebagai area
pamer dari museum, juga berfungsi sebagai
taman dari museum dan area hijau dari museum.

h) Kebutuhan Luas
Pembagian ruang pameran di museum di dasarkai oleh konsep
storyline yang akan di tampilkan. Berikut adalah pembagian ruang
pamer museum berdasarkan Storyline dari museum serta luasannya :
1) Fossil Hall
Fossil Hall memerkan obyek dalam bentuk rangka atau tulang
dari fauna endemik Kalimantan dan Flora Endemik Kalimantan. Flora
dan fauna ini di letakkan dalam satu (1) pedestal sehingga
membentuk sebuah diorama, namun dengan obyek berupa fosil,
tujuan peletakan fosil ini adalah untuk menunjukkan dan
memberikan kesan kepada pengunjung mengenai keterancamannya
dan rentannya flora dan fauna endemik akan kepunahan akibat
rusaknya ekosistem yang di sebabkan oleh penggundulan lahan,
dan eksploitasi.
Fauna yang di pamerkan adalah fauna dengan ukuran cukup
besar (p = diatas 30 cm), mulai dari klasifikasi aves,reptil, dan
mamalia. Setiap bulan fauna di pamerkan secara bergantian,
misalnya pada bulan oktober, khusus untuk fosil dari Orang Utan,
sedangkan flora yang di pamerkan adalah fosil dari pohon
Dipterocarpus (Keruing), shorea (Meranti), hopea (tengkawang),
parashorea dan Eusideroxylon zwageri (Ulin)
(Detail perabot, obyek pamer dan dasar besaran ruang di lampiran)
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L=288 m²

Gambar 3.21 Area Fossil Hall
Sumber : Dokumen Pribadi, 2016

2) Galeri Flora
Galeri Flora akan memamerkan obyek display dari flora
endemik yang di bagi ke dalam 5 area, yaitu Media yang digunakan
untuk pameran adalah meja dan panel
Pada area flora, di sediakan media pamer dalam bentuk meja
dan vitrin. Obyek yang di tampilkan pada flora gallery adalah flora
berupa awetan maupun replika dari sampel potongan tumbuhan,
berupa batang, dahan, bunga, buah, miniatur dari model tumbuhan
serta serta panel informasi dan foto dari obyek pamer serta dalam
bentuk tanaman hidup
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Area Pteridophyta (Tumbuhan Paku)
Pada area ini tubuhan paku di pamerkan dalam bentuk miniatur
diorama serta dalam bentuk sampel. (Detail perabot, obyek
pamer dan dasar besaran ruang di lampiran)
L = 50 m²

Gambar 3.22 Area Tumbuhan Paku
Sumber : Dokumen Pribadi, 2016



Area Magnoliopsida (monokotil)
Pada area ini tubuhan paku di pamerkan dalam bentuk miniatur
diorama pada vitrin, sampel batang, daun, buah dan bunga pada
meja display dan serta dalam bentuk panel untuk foto dan
informasi. (Detail perabot, obyek pamer dan dasar besaran
ruang di lampiran)
L = 120 m²
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Gambar 3.23 Area Tumbuhan Monokotil
Sumber : Dokumen Pribadi, 2016



Area Magnoliids
(Detail perabot, obyek pamer dan dasar besaran ruang di
lampiran)
L = 88 m²

Gambar 3.24 Area Tumbuhan Magnoliid

Sumber : Dokumen Pribadi, 2016
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Area Liliopsida (dikotil)
(Detail perabot, obyek pamer dan dasar besaran ruang di
lampiran)
L = 55 m²

Gambar 3.25 Area Tumbuhan Dikotil

Sumber : Dokumen Pribadi, 2016



Area Eudikotil
(Detail perabot, obyek pamer dan dasar besaran ruang di
lampiran)
L = 60 m²

Gambar 3.26 Area Tumbuhan Eudikotil

Sumber : Dokumen Pribadi, 2016
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Area Budaya
Media yang digunakan pada area budaya adalah multitouchwall, pengunjung hanya perlu mengakses data yang pengunjung
ingin ketahui mengenai flora endemik Kalimantan yang terkait
dengan budaya suku Dayak.
20 orang (1.2 m) + Sirkulasi 40% = 24 m + 9,6 = 33,6 ~ 35 m
L = 35 m²

Gambar 3.27 Area Budaya
Sumber : Dokumen Pribadi, 2016

3) Galeri Fauna
Galeri Fauna akan memerkan obyek obyek pamer berupa awetan
kering dari fauna endemik di Kalimantan dan beberapa panel
informasi bagi fauna tersebut
I. Area Aves
Area Aves akan memamerkan obyek display dalam bentuk
awetan dan tulang, media pamer yang di gunakan adalah vitrin,
pedestal dan panel.
(Detail perabot, obyek pamer dan dasar besaran ruang di
lampiran)
L= 135 m²
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Gambar 3.28 Area Aves
Sumber : Dokumen Pribadi, 2016

II.

Area Herpetofauna – Amfibi dan Reptil
Pada area pamer herpetofauna, media pamer yang di
gunakan berupa vitrin dan panel, koleksi di pamerkan dalam
bentuk awetan, katak dengan ukuran di atas 10 cm akan di
pamrkan di vitrin tunggal, sedangkan yang berukuran di bawah
10 cm akan di pamerkan dalam vitrin ganda
Bentuk pameran berupa awetan dari amfibi dan reptil serta
tulang. Untuk tulang di letakkan pada panel dan tulang yang di
pamerkan adalah tulang dari reptilia dengan ukuran di atas 30
cm dan di gabung dalam 1 wadah dan di tempel pada 1 dinding
(Detail perabot, obyek pamer dan dasar besaran ruang di
lampiran).
L= 135 m²
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Gambar 3.29 Area Herpetofauna
Sumber : Dokumen Pribadi, 2016

III.

Area Mamalia
Untuk Ukuran mamalia, menggunakan ukuran sebenarnya
dan ukuran tipikal bagi mamalia kecil, karena ukuran mamalia
endemik di Kalimantan sangat beragam dan perbedaannya
sangat jauh, mulai dari yang terbesar, hingga yang terkecil
Pada obyek display Mamalia, media display adalah pedestal
dan vitrin serta panel (Detail perabot, obyek pamer dan dasar
besaran ruang di lampiran)
L = 192 m²

Gambar 3.30 Area Mamalia
Sumber : Dokumen Pribadi, 2016
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IV.

Area Pisces
Pada area pisces memamerkan obyek dalam bentuk tulang
dan awetan dari ikan endemik yang ada di pulau kalimantan,
obyek di pamerkan pada di dalam vitrin, selain vitrin juga
terdapat panel yang berisi informasi dan foto mengenai pisces.
(Detail perabot, obyek pamer dan dasar besaran ruang di
lampiran)
L = 200 m²

Gambar 3.31 Area Pisces
Sumber : Olahan Pribadi, 2016

V.

Area Invertebrata
L = 45 m²

Gambar 3.32 Area Mamalia
Sumber : Olahan Pribadi, 2016
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VI.

Area Budaya
Media yang digunakan pada area budaya adalah multitouchwall, pengunjung hanya perlu mengakses data yang pengunjung
ingin ketahui mengenai flora endemik Kalimantan yang terkait
dengan budaya suku Dayak.
Kapasitas 20 orang (1.2 m) + Sirkulasi 40% = 24 m + 9,6 = 33,6
~ 35 m. L = 35 m²

Gambar 3.33 Area Budaya
Sumber : Olahan Pribadi, 2016

4) Diorama
Diorama dibagi menjadi 2 tipe, yaitu :
I. Diorama
Pembagian diorama didasarkan pada jenis hutan yang
terdapat di pulau Kalimantan, maka diorama dikelompokkan
menjadi hutan bakau, hutan dipterocarpaceae, hutan kerangas,
hutan dataran tinggi dan hutan rawa gambut.Obyek yang di
tampilkan adalah tumbuhan yang tumbuh pada jenis hutan serta
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fauna berupa mamalia dan reptil yang tinggal pada jenis hutan
tersebut.
Tabel 3.12 Ruang Diorama
Sumber : Analisa Pribadi

Denah

Diorama
Diorama Hutan Bakau
L = 12 m²
Diorama Hutan
Dipterocarpaceae
L = 12 m²
Diorama Hutan
Kerangas
L = 12 m²
Diorama Hutan Gunung
L = 12 m²
Diorama Hutan Rawa
Gambut .
L = 12 m²
L diorama = 60 m²
Kapasitas penikmat per
pameran diorama :
35 orang (1,2 m²) + 70
% = 71 m²

L = 60 m² + 71,4 m²
= 131,4 m²

Gambar 3.34 Ruang Diorama
Sumber : Dokumen Pribadi, 2016

LUAS TOTAL 131,4 m² + sirkulasi 30 % = 170,82 > 180 m²
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II. Walkthrough Diorama
Walkthrough diorama merupakan salah satu pameran dari
museum dengan media diorama, sesuai dengan namanya, yaitu
walkthrough, maka pengunjung berjalan melewati diorama
sehingga pengunjung seperti berada pada ekosistem yang
diorama pamerkan, pada Walkthrough diorama Museum Flora
dan Fauna Endemik Kalimantan ini menunjukkan bagaimana
keadaan flora dan fauna endemik yang terancaman akan
kegiatan perburuan dan deforestation.
L = 120 m²

Gambar 3.35 Denah Walkthrough Diorama
Sumber : Dokumen Pribadi, 2016

Gambar 3.36 Potongan Walkthrough Diorama
Sumber : Dokumen Pribadi, 2016
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5) Area Audiovisual
Area Audiovisual menggunakan teknologi dari 4D dengan kursi yang
dapat bergerak sesuai film serta bau, efek asap, air, dan lain lain
sehingga pengunjung meberikan pameran yang bersifat atraktif,
rekreatif dan interaktif.
Kapasitas Sitting area untuk area audio visual adalah 52 orang
(termasuk Difabel)
L = 120 m²

Gambar 3.37 Ruang Audiovisual
Sumber : Dokumen Pribadi, 2016

6) Garden Gallery
Tanaman yang hidup merupakan tanaman yang menjadi khas
dan ikon dari kalimantan, yaitu anggrek hitam, kantong semar dan
meranti, area taman memanfaatkan area outdoor dan area hijau dari
site.
135

Area Garden Gallery terbagi menjadi 2, yaitu area greenhouse
dan area taman
I.

Area Pembibitan (Greenhouse)
Pada area Greenhouse di asumsikan bibit tanaman berusia
1-3 bulan karena pada area di di fokuskan untuk kegiatan studi
sehingga pengunjung dapat mengetahui tahapan dan
perkembangan dari pertumbuhan tanaman, tanaman pada usia
yang dapat ditanam akan di pindah di area outdoor sehingga
dapat dimanfaatkan untuk taman serta dapat di gunakan untuk
media pamer di museum atau di sumbangsihkan maupun dijual
untuk kegiatan penghijauan atau reboisasi.
L = 118,4 m²

Gambar 3.38 Area GreenHouse
Sumber : Dokumen Pribadi, 2016

II. Area Taman
Pada area taman tanaman diasumsikan berada pada umur 1
hingga 5 tahun, di karenakan area ini merupakan area taman,
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dimana pengunjung dapat melihat tanaman yang telah tumbuh
dengan umur tersebut, dan kedepannya akan menjadi tanaman
peneduh sehingga pengunjung dapat beristirahat dan bersantai
pada area ini sekaligus menikmati pameran dalam bentuk yang
nyata.
Sketsa berikut adalah acuan untuk di area Garden Gallery
yang akan memanfaatkan area hijau dari lahan museum.


Sirkulasi
Sirkulasi terdiri dari 2, yaitu sirkulasi primer dan sekunder.
Pada sirkulasi primer, lebar yang di butuhkan adalah 2,5 m
sehingga pengunjung lebih leluasa dalam bergerak. Bahan
yang di gunakan untuk jalan pada sirkulasi primer adalah
grassblock sehingga air hujan dapat meresap dan lingkungan
tetap hijau. Aliran untuk drainase juga tersedia pada sirkulasi
primer.

Gambar 3.39 Sirkulasi Primer Taman
Sumber : Dokumen Pribadi, 2016

Gambar 3.40 Potongan Sirkulasi Primer Taman
Sumber : Dokumen Pribadi, 2016

Untuk Sirkulasi sekunder, lebar sirkulasi adalah 1,5 m,
pengunjung tetap bergerak leluasa namun lebih terbatas di
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bandingkan sirkulasi sekunder, material yang digunakan untuk
sirkulasi sekunder adalah batu kerikil dan batu kali. Sirkulasi
sekunder terdapat naungan, sehingga pada saat hujan
pengunjung tetap dapat berkeliling di area garden gallery,
pada sirkulasi ini juga tersedia drainase untuk mencegah air
hujan tergenang di jalan.

Gambar 3.41 Sekuen Sirkulasi sekunder taman
Sumber : Dokumen Pribadi, 2016

 Meranti (Shorea), Ulin (E. Zwageri) dan Keruing (Dipterocapus)
Untuk display tanaman meranti, keruing dan ulin, masing
masing pohon di beri jarak minimal 8 m, tujuannya adalah
ranting-ranting dari pucuk atau ujung pohon tidak saling
tumpang tindih, karena pohon pohon ini merupakan pohon
dengan ukuran yang masif, maka pertumbuhan perlu di
kendalikan dengan pemangkasan rutin (detail perawatan lihat
lampiran)
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Gambar 3.42 Sekuen Tanaman Meranti, ulin dan
keruing
Sumber : Olahan Pribadi, 2016

Gambar 3.43 Sekuen display untuk pohon meranti,
ulin dan keruing
Sumber : Dokumen Pribadi, 2016

Pada area sekitar pohon di beri jarak untuk pertumbuhan
akar dari pohon, untuk mencegah akar merusak sirkulasi, area
ini memiliki luasan 5,5 m x 5,5 m, pada area ini juga akan di
tanami rumput, sehingga pengunjung dapat duduk dan isitrahat
di bawah pohon yang rindang, kemudian 2 m dari pohon di
bangun dinding beton, beton ini berfungsi sebagai “panel”
dengan tinggi 4 m dan lebar 3 m, “panel beton ini bertujuan
untuk mempertegas pohon sebagai bagian dari pameran.
 Tanaman Paku
Pada display tanaman paku di beri jarak masing masing
tanaman 4 m, seperti halnya pada display untuk ulin, meranti
dan keruing, display dari tanaman paku juga terdapat penegas
untuk menunjukkan tanaman paku sebagai bagian dari obyek
display, dengan material dari kayu dan beton, penegas ini
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memiliki tinggi 2,5 m dan lebar 1,5 m. Lebar area untuk
tanaman paku adalah 2,5 m.

Gambar 3.44 Sekuen display untuk tanaman paku
Sumber : Olahan Pribadi, 2016

 Baccauera sp (Buah Engkuni)
Pada display tanaman Engkuni, jarak masing masing
pohon adalah 6 m dengan area untuk akar selebar 3 m, pada
saat berbuah pengunjung dapat mengonsumsi buah yang ada
pada garden gallery, dengan syarat tidak dapat di bawa keluar
dari kompleks Museum.

Gambar 3.45 Sekuen display untuk buah Engkuni
Sumber : Olahan Pribadi, 2016
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 Beri
Pada tanaman beri di beri 1,5 m setiap pohon, dengan area
selebar 2 m, pada tanaman beri di beri panel beton sebagai
mempertegas tanaman sebagai obyek pamer.

Gambar 3.46 Sekuen display untuk tanaman Beri
Sumber : Olahan Pribadi, 2016

 Anggrek dan Kantong Semar
Anggrek dan kantong semar tidak memerlukan penanaman
khusus pada taman, karena anggrek dan kantong semar
merupakan tanaman epifit dapat di letakkan pada dinding dan
dapat di letakkan pada dahan pohon dengan media sabut
kelapa.

3.1.4. Studi Kebutuhan Luas Bangunan dan Lahan
Kapasitas, Jumlah dan Besaran ruang yang diiperlukan didalam
perancangan didasarkan pada :
 DA

: Data Arsitek Jilid 1 dan 2

 Asumsi

: Asumsi

 SRK

: Studi Ruang Khusus
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 SR

: Studi Ruang

Sirkulasi pada perhitungan kebutuhan luas bangunan ditetapkan
berdasarkan perhitungan sirkulasi menurut buku Time Saver Standart for
Building Types 2nd Edition, sebagai berikut :
 5% – 10% = Sirkulasi Minimum
 20% = Kebutuhan akan keleluasaan sirkulasi
 30% = Kenyamanan Fisik
 40% = Kenyamanan Psikologis
 50% = Sirkulasi sesuai dengan spesifik kegiatan
 70% - 100% = Sirkulasi dengan banyak kegiatan
a) Fasilitas Utama
Tabel 3.13 Tabel Besaran Ruang Area
Sumber : Analisa Pribadi,2016
Ruang

Kapas
itas

Standar

Jumlah Luasan

Sum
ber

SRK

R. Pamer/display
Tetap


Fossil Hall

288 m²



Galeri Fauna

742 m²



Galeri Flora

408 m²



Area Diorama

300 m²



Garden Gallery
118,4 m²

Area Greenhouse

Memanfaatkan area

Area Taman

hijau
R. Pamer/Display

100 m²

OB

120 m²

SRK

Temporer
R. Audio Visual

Luas
Sirkulasi 30 %
Luas Total

2.076,4 m²
622,92 m²
2.699,32 m² >
2.700 m²
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b) Area Penunjang
Tabel 3.14 Tabel Besaran Ruang Area Penunjang
Sumber : Analisa Pribadi,2016
Ruang

Kapasi
tas

Laboratorium

Standar

Jumlah Luasan
(+ sirkulasi)

Sumbe
r

46 m²

46 m²

OB

DA

Perpustakaan
 Lobby

5 Orang

1,2 m²

6 m² + 50% = 9 m²

 Front Desk

2 Orang

2,6 m²

5.2 m² + 50% =
7,8 m² ~ 8 m²

 Area Baca

75 rang

1,45 m²

108,75 m² + 30% =
141,375 ~ 142 m²

 Area Display

90 Rak

Buku

buku

 Area

5 Unit

1,62 m²

DA

145,8 m² ~ 146 m²
DA

1,43 m²

7.15 m² + 30% =

DA

9,295 m² ~ 10 m²

Komputer
Auditorium

AREA EDUKASI

DA

R. Kelas

25

300 m²

300 m²

A

1.4 m²

35 m² + 30% =

DA

45,5 m²

orang
Subtotal
R.Bermain Anak

20

706 m²
1,2 m²

24 m² + 100% =

A

48 m²

orang
Cafetaria
 Area

3 Orang

9 m²

27 m² + 40% =
37,8 m² ~ 38 m²

Penjualan
 Kitchen
 Area Makan

DA
50

2,125 m²

200

Point

Orang

R. Ticketing

2 Unit

106,25 m² + 20% =
127,5 m² ~ 128

Orang
Plaza/Meeting

DA

1.2 m²

240 m² + 20% =

A

288 m²
3,75 m²

7.5 m² + 20% =

DA

9 m²
R. Penitipan

2 Unit

3,75 m²

DA

10,5 m²

Barang
Toko Souvenir

7.5 m² + 40% =

20 m²

20 m²
A

Subtotal

541,5 m²

Total

1247.5 m²
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Sirkulasi + 20 %
TOTAL AREA PENUNJANG

249,5 m²
1497 m²

c) Area Pengelola
Tabel 3.15 Tabel Besaran Ruang Area Pengelola
Sumber : Analisa Pribadi,2016
Ruang

Kapasi

Standar

Jumlah Luasan

tas
Rg. Direktur

1 orang

Sum
ber

11,875 m²

11,875 m² + 50 % =

DA

17,81 m² ~ 18 m²
Rg. Wakil

1 Orang

11,875 m²

1 orang

11.875 m²

PENGELOLA ADMINISTRASI

3 Orang

3,75 m²

3 Orang

3,75 m²

3 Orang

3,75 m²

3 Orang

3,75 m²

30

1,4 m²

2 Orang

Ruang Tunggu

PAMERAN DAN

11,25 m² + 40 % =

DA

42 m² + 30% =

DA

DA

12 m²

m² =

A

17,53 m² ~ 18 m²

145.5

1 orang

11.875 m²

Pameran dan

KONSERVASI

DA

(4,46 m² + 20 %) + 12

Subtotal

PENGELOLA

11,25 m² + 40 % =

2,23 m²

Kantor

Rg. Kabid.

DA

12,6 m² ~ 13 m²

Orang
Lobby Kantor

11,25 m² + 40 % =

15,75 m² ~ 16 m²

Inventaris
Rg. Rapat

DA

15,75 m² ~ 16 m²

Kepegawaian
Rg. Bidang

11,25 m² + 40 % =

15,75 m² ~ 16 m²

Keuangan
Rg. Bidang

DA

15,75 m² ~ 16 m²

Usaha
Rg. Bidang

11.25 m² + 40 % =
15,75 m² ~ 16 m²

Administrasi
Rg. Bidang Tata

DA

16.625 m² ~ 16.5 m²

Direktur
Rg. Kabid.

11,875 m² + 40 % =

11.25 m² + 40 % =

DA

15,75 m² ~ 16 m²

Konservasi
Rg. Kurator

Gudang Koleksi

2 Orang

3,75 m²

7.5 m² + 50% =

DA

11.25 m² ~ 12 m²
3
Unit

15 m²

45 m²

OB
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Rg. Bidang

3 Orang

3,75 m²

11,25 m² + 40 % =
15,75 m² ~ 16 m²

Pameran
Rg. Bidang

3 Orang

3,75 m²

11,25 m² + 40 % =
15,75 m² ~ 16 m²

Konservasi
Rg. Bidang

3 Orang

3,75 m²

Preservasi
Rg. Reparasi

DA,
A

15,75 m² ~ 16 m²

DA,
A

3 Orang

3,75 m²

11,25 m² + 50% =
16,875 m² ~ 17 m²

DA,
A

8 Orang

3,75 m²

30 m² + 40% =
42 m²

DA,

koleksi
Rg. Bidang

11,25 m² + 40 % =

DA,
A

Perawatan
Koleksi
Subtotal
Rg. Kabid.

1 orang

`180 m²
11.875 m²

Pelayanan

11.25 m² + 40 % =

DA

15,75 m² ~ 16 m²

Umum
Rg. Bid.

3 Orang

3.75 m²

Dokumentasi

11.25 m² + 40 % =

DA

15,75 m² ~ 16 m²

PENGELOLA PELAYANAN UMUM

dan Informasi
Studio

20 m²

Ruang Informasi

3 orang

2.23 m²

20 m²
6,69 m² + 20 % =

A
DA

8,02 m² ~ 8,5 m²
Rg. Kepala

1 orang

11.875 m²

11.875 m² + 40 % =

DA

16,625 ~ 17 m²

Perpustakaan
Rg. Pegawai

3 orang

3.75 m²

11.25 m² + 30 % =

DA

15,75 m² ~ 16 m²

Perpustakaan
Rg. Kepala dan

6 orang

Staff Bidang

3.75 m²

22.25 m² + 40 % =

DA

31,4 m² ~ 32 m²

Edukasi

Subtotal

125,5 m²
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Rg. Kabid.

1

Pengelola

orang

3.75 m²

3.75 m² + 30 % =

DA,

4,5 m²

Servis
Rg. Teknisi

4

3.75 m²

15 m² + 30 % =

DA,A

19,5 m² ~ 20 m²

Mekanikal

PENGELOLA SERVIS

elektrikal
Rg. Operator

3

3.75 m²

2 orang

1,4 m²

2 Unit
Rg. Security

DA,A

14,625 m² ~ 15 m²

Audiovisual
Pos satpam

11,25 m² + 30% =

5

3.75 m²

(5.6 m² + 30%)

DA,

7,28 ~ 8 m²

A

18,75 m² + 20% =

DA

22,5 m² ~ 23 m²
Rg. CCTV

2

2,6 m²

5,2 m² + 20% =

DA,A

6,24 m² ~ 6,5 m²
Gudang

12 m²

12 m²

A

Penyimpanan
Pupuk

Subtotal

89 m²

TOTAL

540 m²

SIRKULASI + 20%

108 m²

TOTAL AREA PENGELOLA

648 m²

d) Fasilitas Servis
Tabel 3.16 Tabel Besaran Ruang Area Servis
Sumber : Analisa Pribadi,2016
Ruang

Kapasitas
Jumlah Rg.

Standar

Jumlah Luasan

Sum
ber

Kamar Mandi/Toilet
 Km Pria

DA
4 unit

10,75 m²

43 m² x 20 % =
51,6 ~ 52 m²

 Km Wanita

4 unit

10,75 m²

43 m² x 20 % =
51,6 ~ 52 m²

 Km Difabel

2 unit

12 m²

42 m² x 20 % =
50,4 ~ 51 m²
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Lift Barang

2 Unit

9 m²

18 m²

A

Lift ( khusus difabel

1 Unit

12 m²

12 m²

A

2 unit

12 m²

24 m²

A

20 m²

20 m²

dan lansia)
Rg. Ibu menyusui
Rg. P3K
Rest Area

6 unit

9 m²

9 m²

A

Tangga

2 Unit

12 m²

24 m²

A

Tangga Darurat

2

16 m²

32 m²

A

Eskalator

2

20 m²

40 m²

SR

Loading Dock

20 m²

20 m²

A

Ruang Genset

20 c

20 m²

A

Kontrol Panel

3 m²

9 m²

A

Ruang Bahan Bakar

12 m²

12 m²

A

Ruang Pompa

20 m²

20 m²

A

Subtotal

415 m²

Sirkulasi 20%

83 m²

LUAS TOTAL AREA SERVIS

498 m²

Dari hasil perhitungan diatas pada, maka di dapati luasan keseluruhan
bangunan pada tabel sebagai berikut.
Tabel 3.17 Tabel Besaran Ruang Area Bangunan
Sumber : Analisa Pribadi,2016

Area

Luas

Utama

2.700 m²

Penunjang

1.497 m²

Pengelola

648 m²

Servis

498 m²

Total
Sirkulasi 20 %
TOTAL LUAS BANGUNAN

5.343 m²
1.068,6 m²

6.411,6 m² > 6.412 m²
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e) Parkir
 Parkir dibagi menjadi 3 , yaitu parkir mobil, parkir motor, parkir bus,
dan parkir kendaraan servis.
 Parkir di peruntukkan bagi pengelola dan pengunjung Museum
 Berikut adalah perhitungan parkir
I. Pengunjung
Asumsi Pengunjung : 520 orang
Asumsi trasnsportasi pengunjung :
-

Mobil 50% = 50% x 520 = 260
Diasumsikan bahwa 1 mobil diisi 4 orang = 260 : 4 =
65 Mobil

-

Sepeda Motor 30% = 30% x 520 = 156
Diasumsikan bahwa 1 motor diisi 2 orang = 156 : 2 =
78 Motor

-

Bus 15% = 15% x 520 = 78
Diasumsikan bahwa 1 Bus diisi 50 orang
Maka di butuhkan sekita 2 bus

-

Angkutan umum dan pejalan kaki 5%

II. Pengelola
Asumsi Pengelola : 81 Orang (+ khusus tamu 5 orang) = 86
Orang
Asumsi trasnsportasi pengelola :
-

Mobil 20% = 20% x 86 = 17,2 ~ 18 Orang

-

Sepeda Motor 70% = 70% x 86 = 60,2 ~ 61 Orang

-

Angkutan umum dan pejalan kaki 10 %
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Area Pakir
Tabel 3.18 Tabel Besaran Ruang Area Parkir
Sumber : Sumber : Analisa Pribadi,2016

AREA PARKIR
Pengelola
Kendaraan Kapasitas

Standar
(m²)

Luas

Sumber

Mobil

18

15 m²

270 m²

DA

Motor

61

2 m²

122 m²

DA

Pengunjung
Mobil

65

15 m²

975 m²

DA

Motor

78

2 m²

156 m²

DA

Bus

2

30 m²

90 m²

DA

Luas

1.623 m²

Sirkulasi 100%

1.623 m²

Luasan Total Parkir

3.246 m²

f) Studi Kebutuhan Luas Lahan
Total Luas Bangunan

= 6.412 m²

Total Luas Parkir

= 3.246 m²

Peraturan Daerah Kota Samarinda menetapkan untuk bangunan
dengan fungsi kepentingan sosial budaya adalah sebagai berikut :
KDB = 40 %
KLB = 0,8
Luas lahan = (total luas bangunan : KLB) + Parkir
= (6.412 m m²/0,8) + 3.246 m²
= 8.015 m² + 3.246 m²
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= 11.261 m²
(Luas ini dalam pengertian semua parkir ada di luar
bangunan)
Luas Lantai Dasar = 11.261 m² x 40%
= 4.504,4m²

3.2. Analisa Pendekatan Sistem Bangunan
3.2.1. Studi Sistem Struktur dan Enclosure Bangunan
a) Studi Sistem Struktur
1) Kriteria Struktur Bangunan
Pada bangunan memiliki 5 kriteria sistem struktur, antara lain
(Supriadi. LTP Graha Akomodasi Wisata Petualangan di Desa
Long Lunuk Kalimantan Timur. 2000. Hal : 44) :
I. Strength
Strenght adalah kekuatan struktur dalam memikul beban.
II. Stability
Stability adalah bangunan dapat berdiri stabil dan bagianbagian struktur harus saling mendukung.
III. Service Ability
Service Ability adalah struktur dimana berfungsi melayani
kegiatan yang ada di dalamnya.
IV. Safety
Safety adalah keamanan struktur terhadap beban rencana
(penghuni, gempa, dan lain-lain).
V. Durability
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Durability adalah keawetan bahan bangunan yang
digunakan sebagai struktur bangunan.
Selain 5 kriteria diatas, struktur dan material juga di sesuaikan
dengan kendala dan potensi berdasarkan keadaan alam yang
yang ada di Samarinda
2) Pemilihan Prinsip Struktur
Terdapat 3 jenis prinsip sistem struktur yaitu
 Struktur Dinding Masif
 Struktur Dinding Sejajar
 Struktur Rangka.
Pada Museum ini akan di tekankan pada Struktur Rangka.
3) Pembagian Sistem Struktur
I. Lower
 Pondasi
Pondasi adalah bagian paling dasar dari sebuah
bangunan, pondasi berfungsi menopang dan mengangkur
struktur utama diatasnya dan menyalurkan beban-beban
dengan aman kedalam tanah. (Francis DK Ching dan
Cassandra Adams. 2008, “Ilustrasi Konstruksi Bangunan”)
Pendekatan sistem struktur bawah adalah pemilihan
dan penggunaan pondasi dimana jika dilihat dari kondisi
tanah dan lingkungan sekitar.
- Pondasi Footplat
Pondasi foot plate merupakan pondasi yang di pakai
dalam struktur rumah 2 lantai atau lebih, di buat
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menerus dengan kolom dengan alas nya berupa plat
cor berto dengan tulanga

Gambar 3.47 Pondasi Footplat
Sumber : proyeksipil.blogspot.com

Kelebihan :Mampu menahan bebean vertikal dan cocok
untuk struktur rangka
Kekurangan : pembuatan cukup lama
- Pondasi Tiang Pancang (pile)
Tiang pancang merupakan pondasi dalam yang
memanjang kebawah melewati lapisan tanah yang
tidak stabil untuk menyalurkan beban bangunan pada
lapisan bangunan yang lebih cocok, seperti batu, pasir
padat dan tanah keras.
Pondasi tiang pancang terdiri dari pondasi tiang pacang
kayu (ulin), tiang pancang komposit (kayu di lapisi
beton), tiang pacang H (baja), tiang pancang pipa
(pelat baja diisi beton), dan tiang beton pracetak.
(Francis DK Ching dan Cassandra Adams. 2008,
“Ilustrasi Konstruksi Bangunan”)
Kelebihan : Proses pengerjaan cepat, beban langsung
ke tanah
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Kekurangan : Biaya mahal

Gambar 3.48 Pondasi Tiang Pancang
Sumber : proyeksipil.blogspot.com

II. Middle
Pendekatan sistem struktur tengah ini merupakan struktur
penyaluran beban gaya secara vertikal dan horizontal dari
atap, melalui kolom, balok dan plat lantai yang kemudian
disalurkan ke pondasi
-

Kolom
Kolom bersifat kaku, kolom merupakan bagian
struktur yang bersifat ramping, dirancang untuk
menopang beban tekan aksial. (Francis DK Ching dan
Cassandra Adams. 2008, “Ilustrasi Konstruksi
Bangunan”)


Kolom Beton
Kolom beton biasanya di cetak di tempat. Kolom
kolom beton dirancang bersama penguat vertikal dan
lateral untuk menahan beban.
Kolom beton bertulang biasanya dicor di tempat
dengan balok beton dan slab lantai untuk membentuk
struktur monolitik. (Francis DK Ching dan Cassandra
Adams. 2008, “Ilustrasi Konstruksi Bangunan”)
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Gambar 3.49 Kolom Beton Bertulang
Sumber : bbyuli.blogspot.com



Kolom Kayu
Kolom kayu biasanya berupa kayu solid, built-up,
atau kolom spasi. Dalam pemilihan kolom kayu, hal
hal yang harus dipertimbangkan dalam pemilihannya
adalah jenis kayu, mutu struktural, modulud
elastisitas, nilai tegang tekan, tegang lekuk, dan
tegang geser yang diijinkan. Kapasitas beban kolom
kay ditentukan oleh kerampingannya. (Francis DK
Ching dan Cassandra Adams. 2008, “Ilustrasi
Konstruksi Bangunan”)

Gambar 3.50 Kolom Kayu
Sumber : www. flickr.com



Kolom Baja
Kolom dalam struktur rangka baja menyalurkan
beban gravitasi dari beban garvitasi dan beban lateral
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kebawah menuju sistem pondasi, maka dinding
eksterior adalah dinding tirai (curtain wall).
Beban yang di perbolehkan pada kolom baja
tergantung pada area penampang dan rasio
kerampingannya (L/r), dimana (L) adalah panjang
kolom yang tidak tertopang dan (r) adalah radius
lingkaran penampang kolom. (Francis DK Ching dan
Cassandra Adams. 2008, “Ilustrasi Konstruksi
Bangunan”)

Gambar 3.51 Kolom Baja
Sumber : multisteelhungary.hu

-

Balok
Balok adalah bagian struktural yang kaku dan dirancang
untuk menanggung dan mentransfer beban menuju
kolom penopang. (Francis DK Ching dan Cassandra
Adams. 2008, “Ilustrasi Konstruksi Bangunan”)
Balok terdiri dari beberapa macam bahan, yaitu :


Balok Beton
Balok beton yang di cor ditempat hampir selalu
dibentuk dna di tempatkan disepanjang slab yang
ditopangnya.
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Gambar 3.52 Balok Beton
Sumber : www.madehow.com

 Balok Baja
Balok baja dapat menopang dek baja atau pelat beton
pracetak, balok baja dapat ditopang oleh kolom atau
dinding penopang beban, karena baja sulit di kerjakan
di lokasi (on-site), maka biasanya dipotong, dibentuk,
dan dilubangi di pabrik sesuai dengan spesifikasi
desain.
Balok baja dapat di biarkan dibiarkan terekspos
pada konstruksi tahan api.
(Ilustrasi Konstruksi Bangunan, Francis DK Ching dan
Cassandra Adams, 2008)

Gambar 3.53 Balok Baja
Sumber : www.constructionmanagermagazine.com
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 Balok Kayu
Balok kayu berfungsi menopang papan atau dek
struktural, beban terpusat dan bukaan lantai akan
membutuhkan rangka tambahan
Balok kayu dapat diekspos
(Ilustrasi Konstruksi Bangunan, Francis DK Ching dan
Cassandra Adams, 2008)

Gambar 3.54 Balok Kayu
Sumber : www.elmwoodreclaimedtimber.com

- Pelat Lantai
Pelat lantai adalah struktur planar dan kaku, pelat lantai
menyebar kan beban kesegala arah.
Sistem lantai menopang beban hidup (orang, perabot
yang dapat di pindahkan) dan beban mati (berat
konstruksi lantai). (Ilustrasi Konstruksi Bangunan, Francis
DK Ching dan Cassandra Adams, 2008)
 Pelat Beton
Pelat beton yang di cor di tempat di kategorikan
menurut bentangannyaa dan bentuk ctakkannya, dan
papan beton pracetak dapat ditopang oleh balok
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(Ilustrasi Konstruksi Bangunan, Francis DK Ching dan
Cassandra Adams, 2008)

Gambar 3.55 Pelat Beton Bertulang
Sumber : uniania.wordpress.com

 Pelat Kayu
Plat ini dibuat dari susunan papan kayu yang kemudian
disatukan sehingga menjadi rangkaian dan membentuk
suatu bidang yang kuat, pelat kayu ditopang oleh balok
kayu

Gambar 3.56 Pelat Kayu
Sumber : www.pinterest.com

III. Upper
Atap
Atap merupakan bagian yang melindungi bangunan
beserta isinya, untuk negara tropis seperti Indonesia,atap
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memiliki peran besar dalam melindungi sebuah bangunan,
kemiringan atap perlu diperhatikan.
Sistem atap berfungsi sebagai elemen primer untuk
melindungi ruang ruang interior suatu banguna. Konstruktsi
atap juga harus mengontrol aliran uap, infiltrasi udara, aliran
panass, dan radiasi sinar matahari
- Rangka Atap Kayu
Struktur atap dengan rangka kayu dapat dirangkai
dengan menyusun bagian dan batang dan menyatukannya
pada titik panel dengan ring.
(Ilustrasi Konstruksi Bangunan, Francis DK Ching dan
Cassandra Adams, 2008)

Gambar 3.57 Rangka Atap Kayu
Sumber : www.doitpoms.ac.uk

- Rangka Atap Baja
Umumnya dibuat dengan mengelas atau membaut
sudut struktural dan tee bersama sama untuk membentuk
rangka berbentuk segitiga.
Rangka baja dapat dibiarkan terekspos dalam
konstruksi tahan api, (Francis DK Ching dan Cassandra
Adams , “Ilustrasi Konstruksi Bangunan” , 2008)
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Gambar 3.58 Rangka Atap Baja
Sumber : www.archiexpo.com

- Atap Plat Beton
Sistem atap plat beton membunyai bentuk dan
konstruksi yang mirip dengan plat lantai beton.
Konstruksi atap plat beton dapat di manfaatkan sebagai
roofgarden dan mewadahi kegiatan diluar ruang.

Gambar 3.59 Roofgarden
Sumber : inspirationseek.com

Berikut analisa adalah kelebihan dan kekurangan lower, middle dan
upper structure dari material yang telah di bahas :
Tabel 3.19 Analisa Sistem Struktur
Sumber : Analisa Pribadi, 2016

Bahan
Beton

Kelebihan
Awet dan tahan lama, dapat di

Bertulang bentuk sesuai keinginan,

Kekurangan
Kuat tarik rendah,
pengerjaan cukup lama,

dapat di kerjakan di tempat, tidak

dibutuhkan bekisting untuk

termakan karat, tahan gempa,

proses pengecoran, beton

tidak memerlukan pemeliharaan

bertulang berat sehingga

khusus, tahan api dan air, low

beban mati berpengaruh
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cost, bahan untuk beton bisa

pada struktur dengan

dari bahan-bahan lokal

bentang yang panjang

Kayu

Dapat di ekspos (memiliki nilai

Mahal, mudah terbakar,

Ulin

estetika), Tidak mencemari

perawatannya

lingkungan, Untuk kayu jenis ulin

yang tidak mudah, di batasi

memiliki kekuatan yang luar

oleh pemerintah, kualitas

biasa semakin tekena air

sedikit menurun daripada

semakin keras,anti rayap,

ulin yang digunakan pada

tersedia di lokasi (dibatasi),

zaman dulu.

pengerjaan bisa di lakukan di
tempat dan bisa di datangkan,
fleksibel dalam arti dapat di
potong sesuai kebutuhan,
sangat cocok dengan kondisi di
Kalimantan

Baja

Pengerjaan cepat sehingga

High cost, Biaya

mempercepat pembangunan,

pemeliharaan tinggi, harus

kuat tarik tinggi, tidak di makan

di datangkan, jika tidak di

rayap, Tahan lama, bisa di daur

rawat akan berkarat, tidak

ulang, jika di pelihara dan di

fleksibel seperti kayu yang

rawat dengan baik, kuat

dapat di potong.

b) Studi Enclosure Bangunan
1) Dinding
Dinding terbagi menjadi 2, yaitu dinding pengisi dan dinding yang
menyeelubingi bangunan
I.

Dinding pengisi
 Dinding Batu bata
Batu bata merupakan bahan bangunan yang terbuat dari
tanah liat, dinding batu bata merupakan dinding yang
paling banyak digunakan dalam pembangunan gedung
baik gedung sederhana, perumahan, atau gedung
berukuran besar.
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Gambar 3.60 Batu Bata
Sumber : http://rizkifachurohman.blogspot.co.id/

Tabel 3.20 Analisa Batu Bata
Sumber : Analisa Pribadi,2016

Kelebihan


Batu bata merah kedap air

Kekurangan
 Waktu

sehingga jarang terjadi rembesan

pemasangannya

pada tembok.

lebih lama



Keretakan relatif jarang terjadi.

dibandingkan



Kuat dan tahan lama karena batu

material dinding

bata tahan terhadap cuaca

bangunan yang

panas, cuaca dingan dan udara

lain.

lembab.


 Jika proses

Penolak panas yang baik. Batu

pembakarannya

bata mampu membuat di dalam

kurang matang,

ruangan terasa dingin walau

bata mudah retak

diluar rumah cuaca panas.

dan pecah



Dapat di ekspos



Harganya Murah.



Mudah didapatkan

 Dinding Partisi (gypsum)
Papan gypsum terdiri dari inti dari bahan gypsum.
Ketebalan gypsum bervariasi, rata-rata di pasaran adalah
9mm, 12mm dan 15 mm untuk type gypsum standar.
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inding gypsum dapat ddi pasang pada dinding bata dan
dapat menggunakan rangka hollow
Kelebihan dinding gypsum sangat beragam antara
lain tahan api, kedap suara pemasangan, lebih cepat dan
bersifat portable
Pada Museum, dinding gypsum dapat di gunakan
pada area pamer

Gambar 3.61 Dinding Partisi Gypsum
Sumber : www.diytrade.com

II.

Dinding Luar
Dinding yang menyelubungi bangunan terdiri dari
beberapa jenis, yaitu beberapa jenis dinding :
 Dinding Precast
Beton Pracetak/Precast Beton adalah beton pra cetak yang di buat dicetakan dengan ukuran yang sudah
ditentukan atau disesuaikan dengan aplikasi kerja
sehingga bisa menghemat biaya dan efisien waktu.
Kelebihan dari dinding Precast adalah memudahkan
pekerjaan struktur maupun finishing, menghemat biaya
pekerjaan bangunan, beton precast sebelum bangunan
didirikan sudah bisa dilihat bentuk atau designnya.
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Bentuk dan ukuran sudah pasti, lebih ringan dan rapi,
dengan Precast beton tidak perlu memakai bekisting lagi,
bisa di bentuk sesuai design yang di inginkan
Beton precast dapat di gunakan sebagai pelingkup
eksterior bangunan museum.

Gambar 3.62 Penggunaan Beton Precast
Sumber : www.perencanaanstruktur.com

 Curtain Wall
Curtain Wall adalah dinding yang berfungsi sebagai
elemen fasad bangunan yang berfungsi sebagai filter
umtuk memisahkan elemen luar dan dalam. Memberikan
ruang arsitektur untuk di huni secara nyaman,
membungkusnya dari elemen elemen luar seperti, sinar
matahari, hujan, suara bising, panas dll.
(dikutip dari http://facadearsitektur.blogspot.co.id diakses
20 Agustus 2016)

Gambar 3.63 Curtain wall
Sumber : www.enclos.com

Gambar 3.64 Penggunaan
Curtain wall
Sumber : en.wikipedia.org
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Curtain wall dapat dimanfaatkan sebagai eksterior
bangunan, terutama pada area yang membutuhkan
cahaya lebih dan pengunjung dapat melihat lingkungan di
luar bangunan, terutama pada area penunjang
 Cladding Wall
Cladding adalah struktur eksterior pada bangunan
yang dipasang pada dinding luar sebagai finishing.
Cladding wall memiliki beberapa tipe, yaitu Vinyl
Cladding, Stone Veneer, EIFS, Wood Cladding, dan Metal
Cladding

Gambar 3.65 ACP Cladding
wall
Sumber : www.
http://artikongrc.blogspot.co.id

Gambar 3.66 GRC Cladding
wall
Sumber :
http://artikongrc.blogspot.co.id

Material yang digunakan adalah Metal cladding
(alumunium composite panel) dan GRC Cladding.
Alumunium Composite Panel
(dikutip dari http://architectaria.com/tipe-tipe-claddingatau-siding-yang-paling-populer.html, diakses 20 agustus
2016)
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Aluminium Composite Panel (ACP) adalah salah satu
material penutup dinding yang terbuat dari bahan
polyetheylene (PE) yang dilapisi aluminium pada kedua
sisinya sehingga menjadi suatu kesatuan. Keunggulan
material ini adalah tahan benturan, tahan cuaca, ringan
dan mudah di proses, tahan api dan air, pilhan warna
beragam, pemeliharaannya mudah, bersifat portable.
Glassfibre Reinforced Cement (GRC) bisa
diaplikasikan dalam berbagai keperluan. Termasuk salah
satunya adalah dimanfaatkan sebagai cladding. Fungsi
utama cladding sebagai pelapis dinding sesuai dengan
karakter GRC yang bisa disesuaikan bentuknya dengan
keinginan. Keunggulan GRC adalah sifatnya yang ringan,
mudah dibentuk sesuai keinginan, ramah lingkungan,
tahan lama, dan rendah perawatan.
Material GRC dan ACP dapat digunakan dan di
padukan pada bangunan museum untuk memberikan
keindahan untuk eksterior
 Sun Shading
Sun shading biasanya terbuat dari besi hollow dan
alumunium, selain berfungsi sebagai penagkal sinar
matahari yang masuk ke dalam ruangan, sun shading
juga berfungsi untuk mempercantik bentuk fasad
bangunan.
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(dikutip dari http://wiraarsitek.com/berita-158-sunshading-pemercantik-fasad-yang-mempunyai-banyakfungsi.html, diakses 20 agustus 2016)

Gambar 3.67 Jenis Sun Shading
Sumber : www.payette.com

Gambar 3.68 Sun Shading
Sumber : www.lineargroup.com.au

Sun shading dapat gunakan untuk eksterior bangunan
museum, selain memberikan keindahan juga bermanfaat
untuk mengurangi sinar matahari yang masuk, terutama,
sun shading dapat di hiasi dengan tanaman rambat
sehingga semakin menambah nilai ekletik serta
menambah vegetasi secara vertikal.
2) Penutup Lantai
Penutup lantai merupakan salah satu dari beberapa elemen
penyusun arsitektur bangunan, keberadaannya adalah mutlak,
esensial sehingga akan membentuk identitas dan karakter dari
sebuah bangunan
( dikutip dari https://rumahbagusku.wordpress.com/memilihlapisan-penutup-lantai-yang-tepat-untuk-rumah-anda/, diakses 20
agustus 2016 )
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Berikut adalah beberapa jenis penutup lantai
I. Batu Alam
Penutup lantai berbahan batu alam merupakan bahan
tambang yang langsung diambil dari alam. Faktor
pertimbangannya adalah warna dan tekstur dari finishing
batu, ketahanan terhadap abrasi dan selip, serta beban batu
pada struktur lantai. Batu alam dapat dimanfaatkan sebagai
pentutup lantai pada area pamer museum
Ada beberapa macam penutup lantai batu alam, yaitu, granit,
marmer, batu kapur (limestone), dan batu alam

Gambar 3.69 Lantai Granit
Sumber : www.htc-floorsystems.com

Gambar 3.71 Batu alam
Sumber : groutlogic.com

Gambar 3.70 Batu Kapur
Sumber : www.scpstone.co.uk

Gambar 3.72 Marmer
Sumber : marblerestorationco.com

II. Kayu
Penutup lantai kayu mengkombinasikan sifat tahan lama,
tahan aus dengan sifat nyaman dan hangat
Penutup lantai kayu terdiri dari Parket kayu Solid Wood,
Parket Lapis, dan Laminasi
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Gambar 3.73
Parket kayu
Solid Wood
Sumber :
www.ebay.co.uk

Gambar 3.74
Parket Kayu Lapis
Sumber :
www.solib.org

Gambar 3.75 Parket
Laminasi
Sumber :
laminateflooringking.com

III. Tanah Liat
Penutup lantai dari tanah liat menghasilkan material
yang tahan lama, padat, kedap air, mudah dibersihkan, tidak
muda ternoda, dan warnanya tidak mudah memudar
Lantai berbahan tanah liat berupa keramik, mozaik,
tegel, terrakota dan terraso

Gambar 3.76 Keramik
Sumber :
www.archiexpo.com.com

Gambar 3.78 Tegel
Sumber : www.decoist.com

Gambar 3.77 Mozaik
Sumber :
onbordes.wordpress.com

Gambar 3.79 Terrakota
Sumber :
bedfordshire.tiledoctor.biz
www.naturalflooringdirect.co.uk

Gambar 3.80 Terraso
Sumber : www.daltileglass.com
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IV. Lantai Beton
Lantai beton sekarang mulai banyak digunakan dengan
semakin maraknya gaya desain interior kontemporer yang
bermunculan. Lantai beton memberikan penampilan yang
keras dan maskulin sekaligus modern. Lantai beton
difinishing dengan matte untuk kesan soft atau sealer akrilik
untuk kesan mengkilap ( Dikutip dari
http://desaininterior.me/2014/02/macam-macam-jenis-lantaidan-tips-perawatannya/ , diakses 20
Agustus 2016)

Gambar 3.81 Lantai Beton
Sumber : www.bautech.eu

V. Lantai Karpet dan Vinyl
 Karpet
Karpet memberi kesan kelembutan visual dan tekstural,
daya lenting dan sifat hangat dalam cakupan warna dan
pola yang luas.

Gambar 3.82 Karpet
Sumber : www.thecarpetandflooringconsultant.co.uk
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 Vinyl

Gambar 3.83 Vinyl
Sumber : www.gilbertconstruct.com

3) Penutup atap
I. Tempered Glass
Kaca temperd mempunyai kekuatan 4 sampai 5 kali
lebih baik terhadap benturan, tekanan, maupun perubahan
suhu ekstrim dibandingkan kaca biasa dengan ketebalan
sama. Kaca tempered juga diklasifikasikan sebagai kaca
pengaman dan ketika pecah akan berubah menjadi
pecahan-pecahan kecil (sebesar ibu jari tangan) yang tidak
tajam, sehingga mengurangi resiko terjadinya cedera serius.
 Kekuatan: kaca tempered menurut standard ASTM C1048
adalah 4 sampai dengan 5 kali lebih kuat daripada kaca
biasa dengan ketebalan sama. Untuk kaca tempered
minimal tekanan permukaan adalah 10000 psi
 Keamanan: ketika pecah terkena benturan, kaca
tempered akan langsung menjadi pecahan-pecahan kecil
sebesar ibu jari tangan dan tidak tajam. Hal ini akan
mengurangi terjadinya cedera serius
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( di kutip dari
https://kacatempered.wordpress.com/2012/03/09/sekilasmengenai-kaca-tempered/ , diakses pada 22 agustus 2016 )
II. Genteng Keramik
Terbuat dari keramik yang berbahan dasar tanah liat yang
melalui proses pabrikasi. Oleh karenanya, lapisan
teratasnnya lebih licin dan mengilap (finishing glazur).
Kelebihan: Memantulkan panas. Selain ukuran, warna, dan
tingkat presisinya beragam.
III. Genteng Aspal
Biasa disebut bitumen. Meski dinamakan genteng aspal
bukan berarti terbuat dari aspal sepenuhnya, melainkan
bubuk kertas, serat organik, resin, dan aspal.
Kelebihan: Bobotnya lebih ringan dibanding genteng tanah
liat dan keramik. Bersifat lentur dan tahan air.
Kekurangan: Harga relatif mahal karena masih impor.
IV. Sirap Aspal
mempunyai system pemasangan yang dilengkapi berbagai
macam aksesoris agar memiliki kekuatan ketahanan
terhadap cuaca, perubahan iklim dan kelembaban
V. Asbes
Paduan dari bahan mineral berupa serat yang mengisap
panas dan sedikit merefleksikan sinar matahari.
Kelebihan: Proses pemasangannya relatif mudah karena
tidak memerlukan reng atau usuk.
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Kekurangan: Jika retak, Anda harus mengganti dengan
lembaran yang baru.
( Dikutip dari http://tabloidnova.com/Griya/Eksterior/Ini-DiaKelebihan-Kekurangan-Berbagai-Jenis-Bahan-Penutup-AtapRumah dan http://bahanbangunann.blogspot.co.id/2014/09/jualatap-bitumen-genteng-asphalt-sirap.html , diakses 22 Agustus
2016)
3.2.2. Studi Pencahayaan
a) Pencahayaan Alami
 Pencahayaan alami pada bangunan memanfaatkan sunlight, (
cahaya matahari langsung dan tingkat cahayanya tinggi) daylight,
dan reflected light melalui bukaan, jendela, skylight dan enclosure
bangunan dengan kaca.
 Pencahayaan Alami waktunya terbatas, yaitu mulai pukul 08.00 –
16.00 WITA
 Pencahayaan alami gunakan pada area seperti lobby pada area
utama, sebagian area pameran, perpustakaan, cafetaria, area
pengelola administrasi, dan area pelayanan umum.

Gambar 3.84 Pencahayaan
Alami dengan Skylight
Sumber :
https://www.museumsassociati
on.org/

Gambar 3.85 Sistem Pencahayaan
Alami
Sumber :
https://malaikat07.wordpress.com/2011/
03/25/
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b) Pencahayaan Buatan
 Pencahayaan buatan dipakai untuk menunjang pencahayaan alami
serta digunakan maksimal pada saat malam hari.
 Pencahayaan buatan digunakan pada seluruh bangunan.
 Pencahayaan buatan terdiri dari indirect lightning dan direct
lightning
 Pada museum, terutama area pameran menggunakan
pencahayaan berupa pencahayaan terarah dengan tujuan
mempertegas obyek pamer, pencahayaan buatan terbagi sebagai
berikut.
Tabel 3.21 Pencahayaan Buatan
Sumber : Analisa Pribadi,2016

Downlight

Uplight

Spotlight

Gambar 3.86
Downlight pada
gallery
Sumber :
www.akzu.com

Gambar 3.87
Penggunaan Uplight
dalam bangunan
Sumber :
karmaeventlighting.co
m

Gambar 3.88
Spotlight pada
ruang display
museum
Sumber :
www.everlled.com

3.2.3. Studi Penghawaan
a) Penghawaan Alami
Sistem Penghawaan Alami menggunakan potensi alam dengan
memanfaatkan bukaan pada bangunan seperti jendela, ventilasi dan
rooster
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Penghawaan alami pada bangunan museum ini dapat di
letakkan pada area lobby kantor, area cafetaria, area baca
perpustakaan.

Gambar 3.89 Penghawaan Alami
Sumber :
ssb2012marcywheeler.wordpress.com

Gambar 3.90 Penghawaan alami
pada gedung
Sumber : mogaveroarchitects.com

Gambar 3.91 Cross Ventilation
Sumber : sustainabilityworkshop.autodesk.com

b) Penghawaan Buatan
Penghawaan buatan digunakan untuk menunjang penghawaan
alami, selain itu penghawaan di butuhkan di karenakan karena iklim di
Kota Samarinda sangat panas, terutama area yang berada dekat
dengan sungai Mahakam serta kepadatan rumah penduduk dan
kurangnya area hijau.
Penghawaan buatan menggunakan teknologi tertentu untuk
mendapatkan kenyamanan yang dibutuhkan oleh pengguna di dalam
bangunan. Ada beberapa macam teknologi penghawaan buatan yang
sering di pakai pada bangunan, Teknologi tersebut antara lain :
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Tabel 3.22 Penghawaan Buatan
Sumber : Analisa Pribadi, 2016

Air Conditioner (AC)

Exhaust Fan

Gambar 3.92 Air
Conditioner
Sumber :
http://environment.nation
algeographic.com/

Gambar 3.93
Exhaust fan
Sumber :
www.northerntool.
com

Kipas Angin

Gambar 3.94 Kipas
Angin
Sumber :
www.blibli.com

Penggunaan AC dapat di manfaatkan pada area utama, yaitu
Ruang Pamer Tetap dan Ruang Pamer temporer, tujuannya untuk
menjaga suhu di dalam ruangan dan menjaga koleksi agar tidak
rusak. Selain pada area utama, area kantor pengelola, lab, dan
perpustakaan dapat menggunakan AC
Penggunaan kipas angin dan exhaust fan dapat di terapkan pada
area kipas angin dapat di gunakan pada area seperti area servis
seperti gudang, tangga, dan kamar mandi.

3.2.4. Studi Sistem Utilitas
a) Sistem Jaringan Air Bersih
Air bersih digunakan untuk mck dari pengguna bangunan
Air bersih berasal dari tangki yang disediakan oleh oleh museum
Terdapat 2 jenis sistem jaringan air bersih, yaitu :
1) Sistem Down Feed
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Air dipompakan dari bawah ke reservoir atas, untuk kemudian
disalurkan ke outlet air secara gravitasi.
2) Sistem Up Feed
air dipompakan dari bawah ke outlet air yang berada di atas
Persediaan air bersih dapat menggunakan tangki air dengan
kapasitas 2000 L dan sumber air dari PDAM
b) Sistem Jaringan Air Kotor
Limbah air kotor pada bangunan berupa Air hujan, limbah air cucian
dan limbah kotoran atau limbah padat.
1) Air Hujan
Air hujan dari drainase bangunan dapat di manfaatkan kembali
untuk kegiatan menyiram tanaman, mandi, dan mencuci.
drainase

Bak Kontrol

Water
Harvesting

Diagram 3.21 Pengolahan Air Hujan

Sumber : Dokumen Pribadi, 2016

2) Limbah Air Cucian
Limbah air cucian dapat di manfaatkan kembali untuk kegiatan
menyiram tanaman, dan mencuci.
Kamar
Mandi

Bak Kontrol

Treatment

Bak
Penampung

Diagram 3.22 Pengolahan limbah cucian
Sumber : Dokumen Pribadi, 2016

3) Limbah Kotoran
Limbah kotoran biasanya berakhir di septictank atau tangki hidrofil
Toilet

Bak Kontrol

Hirdofil tank

Diagram 3.23 Pengolahan limbah kotoran

Sumber : Dokumen Pribadi, 2016
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c) Pembuangan Sampah
 Sampah terdiri dari 3 jenis, yaitu organik, anorganik, dan sampah
kertas
 Sampah pada area bangunan terdiri dari sampah indoor dan
outdoor
 Tempat pembuangan sampah di bedakan berdasarkan jenis
sampah, dan letak sampah
d) Sistem Pemadam Kebakaran
Sistem pemadam kebakaran atau sistem fire fighting disediakan di
gedung sebagai preventif (pencegah) terjadinya kebakaran. Sistem ini
terdiri dari :
( Sumber : http://aloekmantara.blogspot.co.id/2012/09/sistem-

pemadam-kebakaran-fire-fighting.html, diakses 20 Agustus 2016)
1) Sistem Smoke Detector
Smoke Detector merupakan alat yang diaktifkan oleh
fotoelektrik/fotoelektronik atau sel ion sebagai sensornya.

Gambar 3.95 Sistem Smoke Detector
Sumber : shark-cz.com

2) Sistem Sprinkler
Sistem ada 2 macam, yaitu:
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 Wet Riser System: Seluruh instalasi pipa sprinkler berisikan
air bertekanan dengan tekanan air selalu dijaga pada
tekanan yang relatif tetap.
 Dry riser system : Seluruh instalasi pipa sprinkler tidak berisi
air bertekanan, peralatan penyedia air akan mengalirkan air
secara otomatis jika instalasi fire alar memerintahkannya.

Gambar 3.96 Sistem Sprinkle
Sumber :
http://patigeni.com/cara-kerjafire-sprinkler/

Gambar 3.97 Prinsip Kerja Fire
Sprinkler
Sumber : http://patigeni.com/

3) Sistem Hydrant
Sistem ini menggunakan instalasi hydran sebagai alat utama
pemadam kebakaran, yang terdiri dari box hydran dan accesories,
pilar hydran dan siemese. Box Hydran dan accesories
instalasinya (selang (hose), nozzle) (atau disebut juga dengan
Fire House cabinet (FHC)) biasanya ditempatkan dalam gedung,
sebagai antisipasi jika sistem sprinkler dan sistem fire extinguisher
kewalahan mengatasi kebakaran di dalam gedung

Gambar 3.98 Hydrant
Sumber : www.hiwtc.com
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4) Sistem Fire Extinguisher
Sistem fire gas biasanya digunakan untuk ruangan tertentu,
seperti: ruang Genset, ruang panel dan ruangan eletronik (ruang
central komputer: ruang hub dan server, IT, Comunication dan
lain-lain). Sistem iyang digunakan biasanya sistem fire gas
terpusat, dimana tabung-tabung gas (foam, halon, FM 100, Co2
dan lain-lain), ditempatkan secara terpusat dan
pendistribusiannya ke dalam ruangan dilewatkan melalui
motorized valve / actuator, instalasi pemipaan dan nozzle.

Gambar 3.99 Gas System (CO2)
Sumber : shark-cz.com

e) Sistem Keamanan
1) CCTV
Penempatan kamera CCTV di setiap sudut bangunan dan pada
ruang ruang di dalam bangunan untuk mengawasi setiap kegiatan
di dalam bangunan dan dikontrol dari Ruang monitor CCTV.

Gambar 3.100 Kamera CCTV
gerak
Sumber : trinco.ae

Gambar 3.101 Kamera CCTV
Sumber :
www.blackswanservices.co.uk
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2) Keamanan Keliling
Kemanan keliling selama 24 jam yang dilakukan oleh oleh Security
secara bergantian.
f) Sistem Penangkal Petir
 Jenis Penangkal Petir yang digunakan adalah penangkal Petir
Elektromagnetis atau Penangkal Petir sistem Radius, karena
memberikan perlindungan yang lebih besar dan berbentuk seperti
payung dalam radius tertentu pada komplek Museum.

Gambar 3.102 Alat Penangkal Petir
Sumber :
http://www.pasangpenangkalpetir.co
m

Gambar 3.103 Penangkal Petir Sistem
radius
Sumber :
http://www.pasangpenangkalpetir.com

g) Sistem Telekomunikasi
 Sistem teknologi telekomunikasi menggunakan jaringan telepon
analog private PABX (private adress brand exchange).
 Sistem PABX ini memungkinkan pengguna dapat menghubungi
sesama atau melakukan panggilan keluar melalui jalur PSTN.

Gambar 3.104 Sistem PABX
Sumber : https://voipphonemurah.wordpress.com/product/ippabx/
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h) Sistem Transportasi Vertikal


Tangga
Tangga merupakan sistem transportasi vertikal yang sangat
umum digunakan pada bangunan

Gambar 3.105 Tangga
Sumber : openbuildings.com



Gambar 3.106 Tangga Darurat
Sumber : www.talleresmontes.com

Lift
Lift terdiri dari
1) Lift Penumpang
Lift membantu memudahkan pengguna transportasi vertikal
bangunan terutama pengguna difabel.

Gambar 3.107 Lift Penumpang
Sumber : http://www.alkonusa.com/news/

2) Lift Barang
Lift barang digunakan pada area servis untuk keperluan servis,
terutama membawa barang yang memiliki beban besar ke level
lantai yang lebih tinggi.
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Gambar 3.108 Lift Barang
Sumber : www.hydrax.co.uk



Eskalator
Eskalator banyak di gunakan di area seperti, supermarket,
bandara, dan area komersil lainnya. Eksalator sangat bermanfaat
bagi pengunjung difabel serta lansia.

Gambar 3.109 Eskalator
Sumber : tamiang-mt.co.id

3.2.5. Studi Pemanfaatan Teknologi
a) CCTV
Teknologi CCTV awalnya digunakan untuk melihat peluncuran
roket namun seiring dengan tuntutan jaman kegunaan CCTV meluas
menjadi sistem keamanan di dalam bangunan-bangunan.
Sistem CCTV dibedakan menjadi 3 :
 Sistem CCTV sederhana
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Sistem CCTV yang paling sederhana terdiri dari kamera statik,
multiplexer/switcher dan TV monitor,. Kamera dapat di
tempatkan di beberapa area/ruangan yang dianggap penting
dan seluruh kejadian dipantau oleh monitor. Sistem ini
digunakan dengan pengawasan langsung oleh operator

Gambar 3.110 Sistem CCTV sederhana
Sumber : http://nirvazinspired.blogspot.co.id/2012/03/perancangansistem-cctv-1.html

 Sistem CCTV Video recorder
sistem ini dengan penambahan alat rekam pada kamera CCTV
dimana menggunakan kaset VHS. Dengan adanya alat
perekam tersebut, operator tidak harus selalu mengawasi
monitor karena alat ini sudah mampu merekam semua kejadian
yang sedang terjadi atau pun kejadian yang sudah berlalu.

Gambar 3.111 Sistem CCTV Video recorder
Sumber :
http://nirvazinspired.blogspot.co.id/2012/03/perancangan-sistemcctv-1.html
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 Sistem CCTV dengan kamera bergerak
Ksistem CCTV dengan Video Recorder adalah penambahan
alat perekam pada Sistem CCTV Sederhana. Sistem ini terdiri
dari kamera statik, multiplexer/switcher, TV monitor dan Video
Recorder yang menggunakan kaset VHS .Dengan adanya alat
perekam operator tidak harus terus menerus mengawasi
monitor. Alat perekam juga memungkinkan kejadian yang
sudah berlalu dapat di review/lihat kembal

Gambar 3.112 Sistem CCTV dengan kamera bergerak
Sumber : http://nirvazinspired.blogspot.co.id/2012/03/perancangansistem-cctv-1.html

( Sumber : http://nirvazinspired.blogspot.co.id/2012/03/perancangansistem-cctv-1.html, diakses 22 Agustus 2016 )

b) Video-wall

Gambar 3.113 Video-wall di
Disney Museum
Sumber : www.sftourismtips.com

Gambar 3.114 Video-wall di Museum
Sumber :
http://www.planar.com/solutions/museums/

Video wall umumnya ditampilkan dalam satu dinding besar,
merupakan gabungan dari beberapa projector/ led monitor, dapat
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berupa gabungan dari 3/6/9/lebih projector/led monitor menampilkan
gambar dari berbagai sumber input signal seperti signal
Composite,RGB,component,HDMI. Ditampilkan di video wall dalam
berbagai bentuk dan ukuran. Jadi dengan 1 video wall bisa
menampilkan 1 gambar penuh salah satu sumber signal input atau 1
layar besar/led besar dengan berbagai ukuran tampilan signal input.
Video wall di kontrol dari desktop ataupun laptop.

Gambar 3.115 Video-wall Kontrol
Sumber :
http://www.youtube/videowall/insta
llation

Gambar 3.116 Video-wall monitor
Sumber :
http://www.dpoe.com/products/videowall/

Video wall/wall display biasanya difungsikan sebagai digital
signage ukuran besar, menampilkan company profile, produk, iklan
dll, dapat juga berupa gambar cctv camera, data keuangan, data
lain, gambar yang dipakai di ruang control. Video wall ditempatkan di
lobby perusahaan, stasiun kereta, airport, shopping mall, atau lokasi
umum misalnya untuk iklan/informasi dll. Bahkan beberapa museum
telah menggunakan video-wall untuk menampilkan film atau video
mengenai obyek pamerannya. (dikutip dari
http://www.systempro.asia/news/91/Video-wall-system-wall-displayprocessor, di akses pada 20 agustus 2016)
Komponen yang digunakan untuk menampilkan video wall
adalah LCD, video wall processor,port dan desktop
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Gambar 3.117 Komponen Video-wall
Sumber : http://www.dexonsystems.com/dxn_44cat00_video_wall.php

Skema

Gambar 3.118 Skema Video-wall
Sumber : www.israk.my

Pada museum, Video wall dapat di tempatkan pada area pamer
misalnya pada hall dan rest area, sehingga museum lebih rekreatif
dan syarat akan teknologi yang menghibur pengunjung.

3.3. Analisa Konteks Lingkungan
3.3.1. Studi Pemilihan Lokasi
a) Kriteria Lokasi
Berikut adalah Kriteria lokasi bagi tapak untuk proyek Museum
Flora dan Fauna Endemik Kalimantan di Kota Samarinda adalah :
I. Area Pengembangan Pariwisata Buatan, Pendidikan dan Kota
( 30 %)
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Area pemngembangan pariwisata buatan, pendidikan dan
kota akan mendukung berdirinya Museum yang terkait pada
bidang pariwisata, pendidikan serta pengembangan kota
samarinda
 Potensi Pariwisata Buatan
Potensi pariwisata buatan dapat dilihat dari peta berikut :

Gambar 3.119 Peta Pariwisata Buatan
Sumber : Dokumen Pribadi, 2016

 Potensi pendidikan seperti Universitas, SMA, SMP, SD dan
Taman Kanak Kanak
II. Infrastruktur yang memadai ( 25 %)
 Infrastruktur di lokasi seperti jalan, tiang listrik, drainase
tersedia
 Tingkat Kemacetan Rendah
 Mudah dicapai oleh penduduk lokal dan wisatawan dari luar
daerah (tenggarong, balikpapan, bontang)
III. Transportasi publik (10%)
 Terdapat fasilitas seperti terminal bus, bandara dan
dermaga sungai
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IV. Tidak Rawan Bencana (20%)
Tidak rawan bencana berarti menghindari terjadinya bencana
yang akan mengancam bangunan serta pengguna bangunan
dan menghalangi datangnya pengunjung. Bencana yang
rawan terjadi di Samarinda adalah tanah longsor, banjir, dan
kebakaran

b) Alternatif Lokasi
Pemilihan alternatif lokasi di tetapkan pada Kecamatan
Samarinda ulu dan Samarinda Utara. Pemilihan Samarinda Ulu dan
Samarinda Utara didasarkan pada :


Peta pariwisata buatan samarinda (Gambar 3.105 Peta
Pariwisata Buatan)



Peraturan pemerintah yang menetapkan Samarinda Ulu dan
Samarinda Utara sebagai area pariwisata
Tabel 3.23 Pengembangan Pusat Pelayanan Kota Samarinda|
Sumber : Bappeda Kota Samarinda
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1) Lokasi 1 - Samarinda Utara

Gambar 3.121 Peta Samarinda
Utara
Sumber :
https://www.google.co.id/maps/

Gambar 3.120 Peta Samarinda Utara
Sumber :
http://sidaltaru.com/web/profil/010

Samarinda Utara memiliki Luas 229,52 km² dengan
penduduk 99.894 jiwa (2013) dan kepadatan penduduk 435
jiwa/km².Batas wilayah Samarinda Utara :
 Utara

: Kabupaten Kutai Kartanegara

 Selatan : Kecamatan Sungai Pinang
 Timur

: Kabupaten Kutai Kartanegara

 Barat

: Kecamatan Samarinda Ulu

Tabel 3.24 Potensi dan Kendala Kecamatan Samarinda Utara
Sumber : Analisa Pribadi,2016

Potensi

Kendala

 Kawasan cagar alam dan
ilmu pengetahuan



Rawan banjir

 Pariwisata alam dan



Rawan kemacetan
terutama pada jalan PM

Pariwisata Budaya
 Strategis Sosial Budaya dan
lingkungan

 Kawasan pengembangan
kota, terutama di area Outer

Noor



Drainase kurang tertata



beberapa jalan
mengalami kerusakan

ringroad
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2) Lokasi 2 - Samarinda Ulu

Gambar 3.122 Peta rencana
Samarinda Ulu
Sumber :
http://sidaltaru.com/web/profil/010

Gambar 3.123 Peta Samarinda Ulu
Sumber :
https://www.google.co.id/maps/place/Samarinda
+Ulu

Samarinda Ulu memiliki Luas 22,12 km² dengan penduduk
134.659 jiwa (2013) dan kepadatan penduduk 6.088 jiwa/km²
 Utara : Tenggarong Seberang
 Selatan

: Kecamatan Sungai Kunjang dan Sungai Mahakam

 Timur : Kecamatan Samarinda Ilir
 Barat : Kecamatan Sungai Kunjang


Tabel 3.25 Potensi dan Kendala Kecamatan Samarinda Ulu
Sumber : Analisa Pribadi, 2016
Potensi

Kendala

 Kawasan Pendidikan

 Rawan banjir

 Kawasan Pariwisata

 Rawan kemacetan terutama

 Kawasan pengembangan
kota, terutama di area
Outer ringroad
 Dekat dengan kota wisata
tenggarong
 Terminal Pasar Segiri

pada area air hitam
 Drainase kurang tertata di
beberapa titik
 Beberapa jalan mengalami
kerusakan
 Kemacetan
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c) Pemilihan Lokasi
Tabel 3.26 Matriks Pemilihan Lokasi
Sumber : Analisa Pribadi, 2016
Kriteria
Area Pengembangan
Pariwisata Buatan,
Pendidikan dan Kota
Pertimbangan :

Bobot

Kec.
Samarinda Utara

Kec.
Samarinda Ulu

30

25

30

Samarinda Utara terdapat pagar alam di lempake dan Kebun Raya Unmul,
namu kawasan tersebut sepi oleh pengunjung, pengunjung hanya datang jika
ada event yang di adakan di Kebun Raya Unmul, hal ini terkait jauh dari pusat
kota serta padatnya lalu lintas di beberapa titik di area, sedangkan Kecamatan
Samarinda Ulu merupaka area yang dekat dengan pusat kota dan pada area
ini juga memiliki banyak potensi pariwisata buatan, misalnya taman
samarendah, tepian kota samarinda, dan serta pada area ini juga merupakan
bagian dari pengembangan kota, buktinya dengan adanya outer ringroad di
Kelurahan Bukit Pinang, selain itu area Samarinda Ulu merupakan area yang
pasti di lewati bagi wisatawan yang berencana untuk wisata ke Kota
Tenggarong
Infrastruktur yang
memadai
Pertimbangan :

20

15

20

Samarinda utara memiliki infrastruktur yang cukup memadai, namun di
beberapa titik terjadi kerusakan, terutama pada jalan menuju Kelurahan
Sempaja Utara dan jalan Samarinda-Bontang memiliki beberapa titik
kerusakan, infrastruktur seperti tiang listrik dan tiang telepon

Transportasi publik

10

10

5

Pertimbangan :
Transportasi publik yang terdapatt di Kec. Samarinda Utara adalah Terminal
Bus Lempake dengan Rute utama Samarinda-Bontang-Sangatta, sedangkan
untuk di Kec. Samarinda Ulu memiliki Sub Terminal Pasar Segiri yang jalur
transportasinya berhubungan dengan Terminal Sungai Kunjang di Kec. Sungai
Kunjang, Rute terminal Sungai Kunjang adalah Samarinda-Kukar-Sendawar
Tidak Rawan Bencana
25
10
10
Pertimbangan :
Kedua Kecamatan ini sama sama memiliki kendala utama yaitu rawan banjir,
di beberapa titik

Total Bobot

100

60

65

Lokasi terpilih adalah Kec. Samarinda Ulu (65)

192

3.3.2. Studi Pemilihan Tapak
a) Alternatif Tapak
Alternatif tapak terdiri 2 tapak, yaitu tapak Jl. A.W. Syahranie,
Kelurahan Gunung Kelua dan tapak Jl. Outer Ringroad, Kelurahan
Bukit Pinang.
1) Alternatif Tapak 1 – Jl. A.W. Syahranie, Gunung Kelua,
Samarinda Ulu

Gambar 3.124 Peta Map Altenatif
Tapak 1
Sumber : googlemaps

Data Tapak

Gambar 3.125 Peta Eksisting Altenatif
Tapak 1
Sumber : Olahan Pribadi

Gambar 3.126 Kondisi Tapak Altenatif 1
Sumber : Dokumen Pribadi, 2016

Luas Tapak : 12.873 m²
Lebar Jl. A.W. Syahranie = 12 meter (masing masing 6 m)
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I. Batas Tapak
 Utara

: Rumah Penduduk

 Timur

: Permukiman Penduduk

 Selatan

: Ruko

 Barat

: Jl. A.W. Syahranie

II. Kekuatan alami
 Iklim , Iklim di sekitar tapak cukup panas dikarenakan
minimnya vegetasi dan padatnya lingkungan oleeh
bangunan, terutama rumah penduduk
 Ekologi, Kondisi tapak dipenuhi oleh rumah penduduk.
Kondisi tapak lebih rendah dibandingkan jalan, penduduk
membanguna di area ini dengan sistem “fill” pada area
rawa
 Topografi, Topografi tanah termasuk datar
 Vegetasi, Vegetasi pada lokasi tapak sangat minim,
hanya di temukan pada titik tertentu di yang fungsikan
sebagai peneduh.

III. Kekuatan buatan
Kekuatan buatan yang ada pada tapak berupa :
 KLB

: 1,8

 KDB

: 40 %

 Ketinggian bangunan : 4 lantai
 Jalan, Jalan A.W. Syahranie merupakan jalan arteri
primer, jalan ini menghubungkan kelurahan gunung kelua
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dengan air hitam. Pada jalan ini baru saja di bangun
flyover, keadaan jalan A.W. Syahranie sangat padat
terutama pada jam pulang sekolah, pada area ini juga
sangat rawat banjir
 Utilitas, utilitas yang terdapat di tapak adalah tiang listrik,
drainase, dan lampu jalan (drainase tertutup)
 Penggunaan Lahan, Penggunaan lahan dari tapak dapat
dilihat dari Peta Tematik Penggunaan lahan berikut.
IV. Potensi Pariwisata, Pendidikan dan transportasi
Berikut adalah tabel mengenai potensi dari pariwisata,
pendidikan dan transportasi menuju tapak serta lembaga
pemerintah yang berkaitan dengan Museum Flora dan Fauna
Endemik, yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta Balai
Konservasi dan Sumber Daya Alam.
Tabel 3.27 Tabel Potensi Pendidikan, Transportasi,
Pariwisata dan Lembaga Pemerintah terkait Alternatif Tapak 1
Sumber : Analisa Pribadi, 2016
Berikut adalah beberapa contoh dari sekian
banyak sekolah :
Sekolah terderkat SMAN3 Samarinda (2,8
Km), SMA Katolik WR. Soepratman (5,6 Km),
SMAN 1 Samarinda (3,7 Km), MAN 1
Potensi Pendidikan

Samarinda (3,7 Km)
SMPN 7 Samarinda (2,8 Km), SMPN 1
Samarinda (2,2 Km ),SMPN 4(2,6 Km) SMPK
WR. Soepratman (4,4 Km)
Perpustakaan Provinsi – 900 m
Universitas Mulawarman – 3 km
Terminal Sungai kunjang – 8,7 km

Potensi Transportasi

Bandara Temindung – 3,7 km
Terminal Lempake – 8,2 km
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terminal Bus Banjarmasin – 11, 5 km
Pusat Kota – 5,7 km
Potensi Pariwisata

Tepian Kota Samarinda – 5 Km
Taman Samarendah – 4,9 Km
Taman Sejati – 5,9 Km

Dinas Kebudayaan

4,7 Km

Dan Pariwisata
Balai Konservasi

8 Km

Sumber Daya Alam

V. Pemanfaatan lahan

Gambar 3.127 Peta Penggunaan Lahan Alternatif tapak 1
Sumber : Bappeda Samarinda

Dapat di lihat dari peta bahwa penggunaan lahan untuk
Alternatif Tapak 1 adalah perdagangan dan jasa, permukiman
serta tanah kosong.
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VI. Potensi Pengembangan
Potensi area ini lebih mengarah untuk bidang Pendidikan,
Perdagangan dan Jasa, Museum dianggap mampu
meningkatkan perekenomian pada area di sekitar tapak
dengan datangnya pengunjung ke Museum.

2) Alternatif Tapak 2 - Jl.Arteri Outer Ringroad, Bukit Pinang,
Samarinda Ulu

Gambar 3.128 Peta Map
Altenatif Tapak 2
Sumber : googlemaps

Gambar 3.129 Peta Eksisting Altenatif Tapak 2
Sumber : Olahan Pribadi

Gambar 3.130 Kondisi Tapak Altenatif 2
Sumber : Dokumen Pribadi,2016
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Lokasi Tapak berada pada Jl. Arteri Outer ringroad, Bukit Pinang,
Samarinda Ulu.
Data Tapak
Luas Tapak : 14.694 m²
Lebar Jl Arteri Outer ringroad = 18 meter (masing masing 8 m +
Boulevard 2 m)
I.

II.

Batas Tapak


Utara

: Hutan, Lahan Kosong



Timur

: Jalan Ringroad



Selatan : Lahan Kosong



Barat

: Jalan Rejang Raya dan Rumah warga

Kekuatan alami


Iklim , Iklim di sekitar tapak tidak terlalu panas di karenakan
area ini terbuka dan vegetasi yang cukup besar berada di
tepi tapak



Ekologi, Kondisi tapak merupakan lahan kosong landai
dengan tumbuhan rumput liar. Kondisi tapak lebih rendah
daripada jalan.



Topografi, Kontur tapak landai, kenaikan rata rata 2.5 m



Vegetasi, Lingkungan di tapak cukup hijau, vegetasi yang
ada di tapak adalah rumput, tapak dipenuhi oleh rumput liar
dan beberapa pohon pisang dan disekeliling tapak terdapat
hutan.
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III. Kekuatan buatan


KLB

: 1,8



KDB

: 40 %



Ketinggian bangunan : 4 lantai



Jalan, jalan ini merupakan jalan 2 arah dengan lebar masing
masing 8 m . Ringroad ini yang menghubungkan kelurahan
Bukit Pinang dengan Karang Paci dan Sungai Kunjang.
Keadaan di jalan Outer Ringroad ini cukup sepi. Area ini
tidak rawan banjir.



Utilitas, utilitas yang terdapat di tapak adalah tiang listrik, dan
belum terdapat drainase, karena masih dalam tahap
pembangunan

IV. Potensi Pariwisata, Pendidikan dan Transportasi
Berikut adalah tabel mengenai potensi dari pariwisata terdekat,
pendidikan di sekitar lokasi dan potensi transportasi menuju
tapak serta lembaga pemerintah yang berkaitan dengan
Museum Flora dan Fauna Endemik, yaitu Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata serta Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam.
Tabel 3.28 Tabel Potensi Pendidikan, Transportasi, Pariwisata
dan Lembaga Pemerintah terkait Alternatif Tapak 2
Sumber : Analisa Pribadi, 2016
Berikut adalah beberapa contoh Sekolah terdekat :
SMAN 3 Samarinda (4,5 Km), SMA Katolik WR.
Soepratman (7,4 Km), SMAN 1 Samarinda (4 Km),
Potensi

MAN 1 Samarinda (3,1 Km)

Pendidikan

SMPN 7 Samarinda (3 Km), SMPN 1 Samarinda
(3,8 Km ),SMPN 4(4,4 Km) SMPK WR.
Soepratman (6,8 Km)
Perpustakaan Provinsi – 4.4 km
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Terminal Sungai kunjang – 9.2 Km

Potensi
Transportasi

Bandara Temindung – 7.5 km
Terminal Lempake – 12.9 km
Pusat Kota - 9.1 Km
Kantor Gubernur dan Tepian Kota Samarinda –

Potensi

6.5 Km

Pariwisata

Taman Sejati – 5,4 km
Taman Samarendah – 7,6 Km

Dinas
Kebudayaan Dan

7,4 km

Pariwisata
Balai Konservasi
Sumber Daya

5,2 km

Alam

V. Pemanfaatan Lahan

Gambar 3.131 Peta Penggunaan Lahan Alternatif
Tapak 2
Sumber : Olahan Pribadi
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Dapat dilihat dari peta, bahwa area altenatif tapak 2 merupakan
semak belukar dengan potensi permukiman beberapa kilometer
dari tapak.
VI. Potensi Pengembangan
Potensi pengembangan pada area tapak cukup meyakinkan,
karena area ini adalah area Ringroad, maka potensi datangnya
pengunjung lebih tinggi, Selain itu dengan adanya Museum
maka aktifitas di sekitar ingkungan lebih meningkat, baik itu dari
segi pendidikan, perdagangan, jasa dan pariwisata.
b) Pemilihan Tapak
Pemilihan lokasi dilakukan dengan membandingkan tapak dari
kecamatan yang akan di jadikan lokasi perancangan
Matriks Pemilihan lokasi
Tabel 3.29 Matriks Pemilihan Tapak
Sumber : Analisa Pribadi, 2016

NO
1
2
3
4

5
6

Kriteria
Kondisi Tapak
Kondisi Infrastruktur
Kondisi Lingkungan
Potensi Pariwisata,
Pendidikan, Transportasi dan
Lembaga Pemerintah yang
bersangkutan
Potensi Penggunaan Lahan
Potensi Pengembangan

Total

Bobot

Tapak 1

Tapak 2

20

15

20

15

15

10

15

10

15

15

15

15

20

10

15

15

10

15

100 %

75

90
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Tapak Terpilih adalah Tapak 2, Jl. Outer ringroad, Bukit Pinang,
Samarinda Ulu
Analisa SWOT tapak terpilih :
1) Strenght
I. Luasan Tapak memadai untuk kebutuhsn ruang dari
bangunan
II. Berada di jalan dan area dengan potensi dengan
pengembangan Kota Samarinda.
III. Berada di pinggir jalan dengan potensi jalan (jl. Outer
Ringroad) yang memadai sehingga mudah dilihat dan di
capai.
IV. Berada dekat dengan potensi pariwisata, transportasi dan
pendidikan.
V. Tersedianya jaringan utilitas seperti tiang listrik dan sumber
air bersih, sehingga akan mendukung kegiatan di dalam
tapak.
2) Weakness
I. Belum terdapat drainase, karena masih dalam tahap
pembangunan.
II. Tapak lebih rendah dibandingkan jalan, sehingga perlu di
olah dengan baik, terutama untuk pengolahan air hujan dan
limbah di dalam tapak.
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3) Oppurtunitty
I. Area bebas dari ancaman banjir, sehingga tidak
mengganggu aktifitas yang ada di lingkungan dan
bangunan kedepannya.
II. Area di sekitar tapak masih dalam tahap pembangunan,
adanya museum akan meningkatkan pembangunan
dengan potensi pariwisata, perdagangan, dan jasa yang
akan membangun di lingkungan di sekitar tapak.
III. Lingkungan di sekitar tapak memiliki banyak vegetasi dan
cukup hijau, sehingga mendukung area pameran “Garden
Gallery” dari Museum.
4) Threat
I. Tapak merupakan area berkontur, sehingga tapak harus di
olah dengan baik sehingga bangunan mampu berfungsi
dengan maksimal.
II. Pengolahan tapak dan bangunan harus di perhatikan
sebaik mungkin untuk penataan bangunan, sirkulasi,
pengolahan limbah pada bangunan.
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