5. BAB 5 KAJIAN TEORI
5.1. Kajian Teori Tema Desain
5.1.1. Uraian Interpretasi dan Elaborasi Teori
a) Latar Belakang
Tema desain adalah Interpretasi Arsitektur Neo Vernakular
Khas Dayak Kalimatan Timur pada Museum. Pemilihan Arsitektur
Neovernakular sebagai penekanan desain didasari karena potensi
budaya yang dimiliki oleh Kalimantan Timur serta menjaga eksistensi
dari arsitektur tradisional yang Kalimantan Timur miliki.
Lamin merupakan bentuk arsitektur tradisional Dayak di
Kalimantan Timur. Lamin sangant khas dengan ornamen ornamen
ukiran berupa flora dan fauna yang ada di Kalimantan, contohnya
burung enggang atau rangkong, macan dahan, paku, dan lain lain.
b) Arsitektur Neo Vernakular
Dikutip dari http://ahluldesigners.blogspot.co.id/2012/08/arsitekturneo-vernakular-a.html, di akses 05 september 2016, diakses pada 22
Agustus 2016. Sumber : Charles Jencks (“Language Of Post-Modern
Architecture”,1990)
1) Latar Belakang Arsitektur Neo Vernakular

Gambar 5.1 Benguet Center, mengusung tema neo vernakular
dengan menggunakan bahan bahan lokal di Filipina
Sumber : www.pinterest.com
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Arsitektur Neo Vernakular adalah salah satu paham atau
aliran yang berkembang pada era Post Modern. Post Modern
merupakan aliran arsitektur yang muncul pada pertengahan tahun
1960-an, Post Modern lahir disebabkan pada era modern timbul
protes dari para arsitek terhadap pola-pola yang berkesan monoton
(bangunan berbentuk kotak-kotak). Oleh sebab itu, lahirlah aliranaliran baru yaitu Post Modern.
Ada 6 (enam) aliran yang muncul pada era Post Modern
menurut Charles A. Jenck diantaranya, historiscism, straight
revivalism, neo vernakular, contextualism, methapor dan post
modern space.
Dimana menurut Budi A Sukada ( Analisis Komposisi Formal
Arsitektur Post Modem, 1988) dari semua aliran yang berkembang
pada Era Post Modern ini memiliki 10 (sepuluh) ciri-ciri arsitektur
sebagai berikut.


Mengandung unsur komunikatif yang bersikap lokal atau
populer.



Membangkitkan kembali kenangan historik.



Berkonteks urban.



Menerapkan kembali teknik ornamentasi.



Bersifat representasional (mewakili seluruhnya).



Berwujud metaforik (dapat berarti bentuk lain).



Dihasilkan dari partisipasi.



Mencerminkan aspirasi umum.



Bersifat plural.
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Bersifat ekletik.
Untuk dapat dikategorikan sebagai arsitektur post modern tidak

harus memenuhi kesepuluh dari ciri-ciri diatas. Sebuah karya
arsitektur yang memiliki enam atau tujuh dari ciri-ciri diatas sudah
dapat dikategorikan ke dalam arsitektur post modern.

Gambar 5.2 Sydney Opera House yg berwujud metaforik
Sumber : www.pinterest.com

Charles Jenks (Language Of Post-Modern Architecture,1990)
seorang tokoh pencetus lahirnya post modern menyebutkan tiga
alasan yang mendasari timbulnya era post modern, yaitu :
Kehidupan sudah berkembang dari dunia serba terbatas ke dunia
tanpa batas, ini disebabkan oleh cepatnya komunikasi dan
tingginya daya tiru manusia.


Canggihnya teknologi menghasilkan produk-produk yang
bersifat pribadi.



Adanya kecenderungan untuk kembali kepada nilai-nilai
tradisional atau daerah, sebuah kecenderungan manusia untuk
menoleh ke belakang.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa arsitektur post modern
dan aliran-alirannya merupakan arsitektur yang menggabungkan
antara tradisional dengan non tradisinal, modern dengan setengah
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nonmodern, perpaduan yang lama dengan yang baru. Dalam
timeline arsitektur modern, vernakular berada pada posisi arsitektur
modern awal dan berkembang menjadi Neo Vernakular pada masa
modern akhir setelah terjadi eklektisme dan kritikan-kritikan
terhadap arsitektur modern.
Kriteria-kriteria yang mempengaruhi arsitektur Neo Vernakular
adalah sebagai berikut.


Bentuk-bentuk menerapkan unsur budaya, lingkungan
termasuk iklim setempat diungkapkan dalam bentuk fisik
arsitektural (tata letak denah, detail, struktur dan ornamen)



Tidak hanya elemen fisik yang diterapkan dalam bentuk
modern, tetapi juga elemen nonfisik yaitu budaya pola pikir,
kepercayaan, tata letak yang mengacu pada makro kosmos
dan lainnya menjadi konsep dan kriteria perancangan.



Produk pada bangunan ini tidak murni menerapkan prinsipprinsip bangunan vernakular melainkan karya baru
(mengutamakan penampilan visualnya).
Jadi latar belakang penerapan tema arsitektur neo vernakular

pada pasar terpadu berkeinginan melestarikan unsur-unsur atau
ciri arsitektur lokal dengan unsur-unsur modern yang berkembang
saat ini agar lebih menarik pengunjung dan penjual untuk
menggunakan fasilitas pasar yang akan direncanakan.
2) Arsitektur Neo Vernakular
Arsitektur neo-vernakular, tidak hanya menerapkan elemenelemen fisik yang diterapkan dalam bentuk modern tapi juga
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elemen non fisik seperti budaya, pola pikir, kepercayaan, tata letak,
religi dan lain-lain.

Gambar 5.3 Xinjin Zhi Museum menerapkan esensi dari ajaran Tao pada
bangunannya
Sumber : http://www.archdaily.com/220685/xinjin-zhi-museum-kengokuma-associates

Arsitektur Neo-Vernakular merupakan arsitektur yang
konsepnya pada prinsipnya mempertimbangkan kaidah-kaidah
normative, kosmologis, peran serta budaya lokal dalam kehidupan
masyarakat serta keselarasan antara bangunan, alam, dan
lingkungan.
3) Ciri Arsitektur Neo Vernakular
Dari pernyataan Charles Jencks dalam bukunya “Language Of
Post-Modern Architecture (1990)” maka dapat dipaparkan ciri-ciri
Arsitektur Neo-Vernacular sebagai berikut :


Selalu menggunakan atap bumbungan
Atap bumbungan menutupi tingkat bagian tembok sampai
hampir ke tanah sehingga lebih banyak atap yang di ibaratkan
sebagai elemen pelidung dan penyambut dari pada tembok
yang digambarkan sebagai elemen pertahanan yang
menyimbolkan permusuhan.
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Gambar 5.4 Bubungan atap The Cambodian Pavilion
Sumber : wwwbobp31.homestead.com



Batu bata (dalam hal ini merupakan elemen konstruksi lokal)

Gambar 5.5 Penggunaan Bata pada Watanabe House
Sumber : www.houzz.com.au



Mengembalikan bentuk-bentuk tradisional yang ramah
lingkungan dengan proporsi yang lebih vertikal.

Gambar 5.6 Bentuk Tradisional dengan proporsi yang vertikal pada
bangunan The Judge Institute of Management Studies
Sumber : http://www.johnoutram.com/judge.html



Kesatuan antara interior yang terbuka melalui elemen yang
modern dengan ruang terbuka di luar bangunan.
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Gambar 5.7 Penyatuan antara interior dan outdoor bangunan dengan
memanfaatkan material kaca pada Makino Museum of Plants
Sumber : archeyes.com



Warna-warna dan tekstur yang kuat dan kontras serta melekat
pada bangunan

Gambar 5.8 Warna Bangunan yang kontras pada Evry Cathedral
Sumber : www.worldarchitecturemap.org

4) Prinsip Desain dalam Neo Vernakular
Adapun beberapa prinsip-prinsip desain arsitektur Neo-Vernakular
secara terperinci, yaitu :


Hubungan Langsung, merupakan pembangunan yang kreatif
dan adaptif terhadap arsitektur setempat disesuaikan dengan
nilai-nilai/fungsi dari bangunan sekarang.

Gambar 5.9 Pictou Landing Health Center menyesuaikan rumah
panjang yang khas Nova Scotia
Sumber : http://www.richardkroekerdesign.com/pictouhealth.html
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Hubungan Abstrak, meliputi interprestasi ke dalam bentuk
bangunan yang dapat dipakai melalui analisa tradisi budaya
dan peninggalan arsitektur.

Gambar 5.10 Waterford Medieval Museum menginterprestasikan
abad pertengahan pada bangunannya
Sumber : http://www.archdaily.com/487908/medieval-museum-inwaterford-rojo-studio-architects



Hubungan Lansekap, mencerminkan dan menginterprestasikan
lingkungan seperti kondisi fisik termasuk topografi dan iklim

Gambar 5.11 Australian Age of Dinosaurs Museum sesaui dengan
topografi dan iklim
Sumber : http://www.archdaily.com/401566/australian-age-of-dinosaursmuseum-cox-rayner-architects



Hubungan Kontemporer, meliputi pemilihan penggunaan
teknologi, bentuk ide yang relevan dengan program konsep
arsitektur
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Gambar 5.12 National Museum of Underwater Archeology dengan
kondep keadaan kapal yang sedang tenggelam
Sumber : http://www.archdaily.com/



Hubungan Masa Depan, merupakan pertimbangan
mengantisipasi kondisi yang akan datang.

Gambar 5.13 Perez Art Museum di desain dengan model panggung
untuk menghindari ombak pada saat badai di Miami
Sumber : http://arquitectonica.com/geo/portfolio/miami-art-museum/

5.1.2. Studi Preseden
a) Arsitektur Lamin
Dikutip dari http://kisahasalusul.blogspot.com/2016/01/rumah-adatkalimantan-timur-rumah-lamin.html, di akses pada 22 agustus 2016
dan dari Wawancara dengan Barnabas mengenai “Arsitektur Rumah
Lamin”, 20 Agustus 2016.
I. Latar Belakang
Rumah Lamin adalah rumah adat dari Kalimantan Timur.
Rumah Lamin adalah identitas masyarakat Dayak di Kalimantan
Timur.
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Rumah Lamin juga dikenal sebagai rumah panggung yang
panjang dari sambung menyambung. Rumah ini dapat ditinggal
oleh beberapa keluarga karena ukuran rumah yang cukup besar.
Salah satu rumah Lamin yang berada di Kalimantan Timur
bahkan dihuni oleh 12 sampai 30 kelurga. Rumah Lamin dapat
menampung kurang lebih 100 orang

Gambar 5.14 Lamin Tradisional
Sumber : http://rahmnda.blogspot.co.id/2011/03/lingkunganbudaya-arsitektur.html

II. Ciri Khas
Konstruksi dan Arsitektur Rumah Adat Kalimantan Timur
atau Lamin memiliki beberapa ciri khas unik yang
membedakannya dengan Rumah adat lain.
Beberapa ciri khas tersebut antara lain :


Struktur dan material kayu, Lamin menggunakan kayu ulin
sebagai struktur utamanya, kayu ulin digunakan sebagai
tiang kolom, dan rangka atap. Kayu ulin di kenal akan
ketahanan dan keawetannya,ulin jika terkena air justru
semakin keras. Untuk penutup atap, lamin banyak
menggunakan penutup atap terbuat dari sirap kayu.
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Gambar 5.15 Konstruksi kayu yang di gunakan pada Lamin
Sumber : www.tradisikita.my.id



Rumah Panggung, bentuk dari Lamin adalah panggung
yang memanjang. Pada awalnya konstruksi panggung ini
berfungsi untuk menghindari musuh pada saat perang suku.
dengan dasar rumah yang terbuat dari ulin tombak dan
sumpit dari musuh tidak dapat menembus rumah. Selain itu,
adapun pada bagian bawah, kolong rumah ini umumnya
digunakan sebagai kandang pemeliharaan ternak seperti,
ayam dan babi serta anjing selain itu bermanfaat juga untuk
menyimpan bahan bangunan berupa kayu. Lamin juga di
lengkai dengan sebuah tangga yang di bentuk dari kayu ulin,
yang digunakan untuk masuk ke bangunan.

Gambar 5.16 Tangga dan Kolong pada Lamin masyarakat Dayak
Sumber :www.panoramio.com dan plug.gooogle.com



Atap Lamin pada umumnya berbentuk limasan, dengan
rangka kayu ulin dan penutup sirap kayu, atap dari rumah
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adat memiliki kekhasan pada bubungan atapnya, yaitu
teradpat ukiran berupa naga, macan dahan maupun burung
enggang. Bentuk atap limasan ini menjulang tinggi keatas,
dulu, ruang yang ada pada area rangka atau plafonss
biasanya digunakan untuk menyimpan tengkorak kepala
musuh (pada saat perang suku) dan untuk menyimpan
peralatan

Gambar 5.17 Bentuk atap serta ukiran pada bubungan Lamin.
Sumber : Barnabas, 2016



Ukiran, ukiran etnik suku Dayak merupakan ciri khas yang
sangat mencolok dari Lamin. Ukiran ini berupa relief relief
berbentuk manusia, naga, burung enggang, macan dahan,
tumbuhan, matahari serta alam sekitarnya yang di ukir pada
dinding, pintu, jendela, kolom atau tiap, dan bubungan atap.
Ukiran merupakan hal utama yang membedakan masing
masing Lamin dari beberapa suku Dayak yang ada di
Kalimantan Timur. Ukiran ukiran tersebut umumnya bermotif
makhluk hidup seperti wajah manusia, kisah perburuan,
tumbuh-tumbuhan, dan hewan seperti burung enggang,
naga, macan dahan dll . Ukiran-ukiran ini menurut
kepercayaan, disebut dapat menjaga keluarga yang tinggal
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di rumah itu dari bahaya ilmu hitam yang kapan saja bisa
menyerang.

Gambar 5.18 Ukiran pada Lamin Kalimantan Timur
Sumber : http://kisahasalusul.blogspot.com/2016/



Warna pada Lamin merupakan warrna alami dari kayu, baik
itu coklat maupun warna hitam untuk ulin yang sudah lama
dan serng terkena air. Selain warna tersebut warna dari
ukiran juga menghiasi Lamin, misalnya warna khuning,
hitam, merah, biru, dan putih adalah warna-warna utama
dalam arsitektur rumah adat ini.

Gambar 5.19 Warna dan ornamen sub suku dayak di Kalimantan
Sumber : putratonyooi.wordpress.com
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Pembagian Ruang, ruang pada Lamin terbagi menjadi 3,
yaitu ruang tamu atau ruang bersama, ruang tidur dan
dapur.Ruang tamu berbentuk lorong yang memanjang, pada
ruang ini, masyarakat yang tinggal di Lamin berkumpul
bersama, beberapa menyelesaikan pekerjaan seperti
menganyam, mengukir, membuat kepala parang, pertemuan
adat, upacara pengobatan tradisional dan lain lain. Ruang
tamu ini memberikan kesal nilai kekeluargaan dan sosial
yang tinggi pada masyarakat yang tinggal di Lamin.
Kemudian Ruang tidur yang di pisahkan berdasarkan
kegunaannya, baik itu untuk laki-laki maupun perempuan,

Gambar 5.20 Ruang Tamu di rumah Lamin
Sumber : Budimasnet.blogspot.com



Totem atau yang di kenal dengan istilah “blontaakng” dalam
bahasa daerah merupakan patung berbahan kayu ulin yang
di letakkan di pekarangan atau di depan lamin, Totem ini
berfungsi sebagai penjaga masyarakat penghuni Lamin.
Totem ini berupa gambaran dari kehidupan masyarakat
Dayak sehari-hari, hingga hewan hewan yang berkaitan
dengan kehidupan masyarakat Dayak.
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Gambar 5.21 Totem yang diletakkan di depan rumah
Sumber : Supriadi

III. Arsitektur Neovernakular Dayak di Kalimantan Timur
Banyak bangunan di Kalimantan Timur yang
menggunakan menggunakan arsitektur dari lamin atau rumah
panjang sebagai tema desainnya contohnya :
 Gedung DPRD Kalimantan Timur, Samarinda

Gambar 5.22 Gedung DPRD Kalimantan Timur
Sumber : www.skyscrapercity.com

 Bandar udara Sultan Aji Mahmud Sepinggan (Bandara
Lama), Balikpapan

Gambar 5.23 Bandar Udara Bandar udara Sultan Aji Mahmud
Sepinggan
Sumber : bisnis.liputan6.com dan industri.bisnis.com
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 Kantor Bupati Kutai Barat

Gambar 5.24 Kantor Bupati Kutai Barat
Sumber : Barnabas

 Taman Budaya Kutai Barat, Sendawar

Gambar 5.25 Taman Budaya Sendawar, Kutai Barat
Sumber : Barnabas

b) Masjid Rata Sumatera Barat
Masjid Raya Sumatera Barat atau juga dikenal dengan sebutan
Masjid Mahligai Minang ini merupakan masjid terbesar di Sumatera
Barat. Masjid ini merupakan hasil rancangan dari arsitek Rizal
Muslimin, yaitu pemenang sayembara desain Masjid Raya Sumatera
Barat yang diikuti oleh 323 peserta arsitek dari berbagai negara
pada tahun 2007.
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Gambar 5.26 Masjid Raya Sumatera Barat
Sumber : www.skyscrapercity.com

Gambar 5.27 Konsep Masjid Raya Sumatera Barat
Sumber : https://duyaminang.wordpress.com/2013/05/04/arsitektur-mesjid-rayasumbar/

Dibangun dengan struktur dan desain konstruksi yang kuat, anti
guncangan sehingga diharapkan aman dari guncangan gempa
hingga 10 skala richter. Arsitektur masjid ini mengikuti tipologi
arsitektur Minangkabau dengan ciri bangunan berbentuk gonjong,
jika dilihat dari atas, masjid ini memiliki 4 sudut lancip yang mirip
dengan desain atap rumah gadang, hingga ukiran Minang dan
kaligrafi pada dinding bagian eksterior masjid.

Gambar 5.28 Area Ruang Shalat
Masjid
Sumber : id.wikipedia.org

Gambar 5.29 Ornamen Masjid
Sumber : www.skyscrapercity.com
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Masjid Raya ini fungsinya tidak sebatas rumah ibadah.
Bangunan yang berada tak jauh dari Pantai Padang itu, dirancang
mampu menahan guncangan gempa mencapai 10 SR dan dapat
dijadikan sebagai shelter lokasi evakuasi tsunami, memanfaatkan
lantai II dan lantai III masjid. Masjid tersebut mampu menampung
sekitar 20.000 jamaah. Dengan rincian, lantai dasar masjid
menampung 15.000 jemaah serta lantai II dan III sekitar 5.000
jamaah.
( Dikutip dari
https://duyaminang.wordpress.com/2013/05/04/arsitektur-mesjidraya-sumbar/, 22 agustus 2016)
c) Museum Tsunami Aceh
Bangunan museum ini didesain oleh seorang dosen arsitektur
ITB Bandung, M. Ridwan Kamil. Desain yang berjudul Rumoh Aceh
as Escape Hill ini mengambil ide dasar rumoh Aceh yaitu rumah
tradisional masyarakat Aceh berupa bangunan rumah panggung.
Museum ini dibangun dengan dana sekitar Rp 70 miliar dan memiliki
2 lantai. Lantai 1 merupakan area terbuka yang bisa dilihat dari luar
dan fungsinya sebagai tempat untuk mengenang peristiwa tsunam

Gambar 5.30 Museum Tsunami Aceh
Sumber : http://disbudpar.acehprov.go.id/museum-tsunami/
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Di Lantai 1 ini terdapat beberapa ruangan yang berisi rekam
jejak kejadian tsunami 2004. Antara lain ruang pamer tsunami,
pratsunami, saat tsunami dan ruang pasca tsunami. Selain itu,
beberapa gambar peristiwa tsunami, artefak jejak tsunami, dan
diorama juga ada di lantai ini. Salah satunya adalah diorama kapal
nelayan yang diterjang gelombang tsunami dan diorama kapal PLTD
Apung yang terdampar di Punge Blang Cut.

Gambar 5.31 Interior Museum Tsunami Aceh
Sumber : hare-all-time.blogspot.co.id

Di lantai 2 museum ini berisi media-media pembelajaran
berupa perpustakaan, ruang alat peraga, ruang 4D (empat dimensi),
dan souvenir shop. Alat peraga yang ditampilkan antara lain yaitu :
rancangan bangunan yang tahan gempa, serta model diagram
patahan bumi. Selain itu juga ada beberapa fasilitas terus
disempurnakan seperti ruang lukisan bencana, diorama, pustaka,
ruang 4 dimensi, serta cafe.
Eksterior museum ini mengekspresikan keberagaman budaya
Aceh dengan ornamen dekoratif berunsur transparansi seperti
anyaman bambu. Tampilan interiornya akan menggiring Anda pada
perenungan atas musibah dahsyat yang diderita warga Aceh
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sekaligus kepasrahan dan pengakuan atas kekuatan dan kekuasaan
Tuhan.

Gambar 5.32 Eksterior Museum Tsunami Aceh
Sumber : hare-all-time.blogspot.co.id

Bangunan museum ini terdiri dari 4 tingkat dengan hiasan
dekorasi bernuansa islam. Dari arah luar dapat terlihat bangunan ini
berbentuk seperti kapal, dengan sebuah mencu suar berdiri tegak di
atasnya. Tampilan eksterior yang luar biasa yang mengekspresikan
keberagaman budaya Aceh terlihat dari ornamen dekoratif unsur
transparansi elemen kulit luar bangunan. Ornamen ini
melambangkan tarian saman sebagai cerminan Hablumminannas,
yaitu konsep hubungan antar manusia dalam Islam.
( Dikutip dari http://disbudpar.acehprov.go.id/museum-tsunami/,
diakses 22 Agustus 2016)

5.1.3. Kemungkinan Penerapan Teori Ke Proyek
Mengenai penerapan teori tema desain dengan menekankan pada
arsitektur neovernakular dapat dijabarkan sebagai berikut :
a) Arsitektural
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 Penerapan bentuk atap limasan pada lamin pada bangunan, baik
itu secara langsung maupun metafor.
 Penerapan pola ruang di dalam rumah adat Dayak pada
bangunan museum yaitu linier
 penerapan model rumah panggung pada bangunan museum
b) Struktur dan Pelingkup
 Penerapan struktur dari rumah adat Dayak pada umumnya, yaitu
Struktur rangka, dengan material yang modern dan mudah di
dapatkan, yaitu beton struktural yang di padukan dengan kayu
ulin
 Penerapan bentuk dan struktur atap rumah Adat Dayak dengan
perpaduan material dari kayu dan beton betulang
 Orientasi bangunan utara-selatan agar bangunan dapat
menerima pencahayaan dan penghawaan yang baik
c) Estetika
 Ornamen seperti ukiran ukiran khas suku Dayak pada bagian
bagian tertentu dan ornamen tidak mendominasi bangunan.
 Warna alami dari kayu di padukan dengan dari material modern
yang melingkupi bangunan.
d) Teknologi
 Penerapan teknologi pada Museum modern diterapkan pada
Museum Flora dan Fauna Endemik
 Penerapan teknologi bangunan untuk keamanan dan
kenyamanan museum
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5.2. Fokus Kajian
Fokus Kajian yang akan diangkat pada perencanaan Museum Flora dan
Fauna Endemik ini adalah Penempatan Organisasi Ruang Linier pada
Storyline Museum
5.2.1. Uraian Interpretasi dan Elaborasi Teori Fokus Kajian
a) Storyline
Seperti yang di Bahas pada BAB III, Storyline merupakan alur
cerita yang di sajikan pada koleksi museum yang ditujukan untuk
pengunjung, hal ini berperan sebagai kerangka kerja untuk
menyampaikan hasil interpretasi mengenai suatu topik yang akan
disampaikan dalam pameran.
Bergesernya orientasi layanan museum yang bermula object
oriented kini people oriented, Museum bertugas dan memiliki peran
dalam memberikan pengetahuan kepada pengunjung melalui area
pamer. Denah layout ruang pameran sebaiknya didasari atas konsep
alur cerita (story line) dan model alur penyajian pameran. Konsep
mengenai alur atau sirkulasi pengunjung dalam sebuah museum
hendaknya menyatu dengan konsep penyajian ruang.
(Direktorat Permuseuman, 2011, “Konsep Penyajian Museum”.
Jakarta)
Storyline pada museum bergantung dari jenis museum, berikut
adalah tabel mengenai konsep penyajian pameran menurut
pembagian pada 4 jenis museum
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Tabel 5.1 Konsep penyajian Pameran
Sumber : museumku.wordpress.com/2012/02/05/konsep-penyajianmuseum-bagian-4/

Jenis
Penekanan

Tipe

Karakteristik
Museum

Kontenplasi

Estetika

(Perenungan)
Komprehensi

Kontekstual

(Pemahaman)

Museum

Persepsi Individual

Seni Rupa

terhadap karya khusus

Museum

Persepsi relational

Sejarah,

artefak/koleksi dalam

Arkeologi,

konteks/tema

Etnografi,
Penemuan

Eksplorasi

Museum Ilmu

Eksplorasi terhadap

Pengetahuan

spesimen yang di

Alam

kelompokkan oleh
kategori

Interaktif

Demontrasi

Science

Multtimedia

Center

Estetika dan stimulasi

Narasi yang menjadi sumber dari alur cerita diperoleh dari
penelitian (baik di lapangan maupun hasil studi koleksi) Perlu disusun
juga sebuah garis besar pameran yang meliputi judul, topik, sub topik,
& poin penting dalam pameran. Garis besar ini mencakup deskripsi,
gambar-gambar, dan koleksi pendukung cerita. Storyline akan
berkaitan dengan berkaitan dengan alur pada ruang pameran, baik itu
indoor maupun outdoor.
b) Organisasi Ruang
(sumber : Ching, Francis D.K. Arsitektur Bentuk Ruang dan
Tatanan. Jakarta : Erlangga)
Organisasi ruang memiliki peran besar dalam alur atau storyline
yang di tetapkan dalam museum. Melalui organisasi ruang,
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pengunjung dapat mengarahkan pengunjung di dalam museum
kemana harus bergerak serta memberikan fleksibilitas dan
efektifitas dalam sirkulasi di museum terutama di area pamer.
Bagian berikut ini memaparkan cara-cara agar bagaimana kita
dapat, mengatur dan mengorganisirr ruang-ruang sebuah
bangunan. Dalam sebuah program bangunan yang khas, biasanya
terdapat kebutuhan-kebutuhan akan beragam jenis ruang. Mungkin
ada kebutuhan akan ruang yang :


Memiliki fungsi-fungsi khusus atau membutuhkan bentukbentuk yang khusus



Fleksibel dalam penggunaan dan dapat bebas dimanipulasi



Tunggal dan unik fungsi atau kepentingannya terhadap
organisasi bangunannya



Memiliki fungsi-fungsi serupa dan dapat di kelompokkan
menjadi suatu kumpulan fungsional atau diulang dalam sebuah
sekuan linier



Harus terpisah demi menjaga privasi



Harus mudah diakses

c) Organisasi Ruang Linier
(sumber : Ching, Francis D.K. Arsitektur Bentuk Ruang dan
Tatanan. Jakarta : Erlangga)
Sebuah Ruang Organisasi linier pada hakekatnya terdiri dari
serangkaian ruang . Ruang-ruang ini dapat secara lanssung terkait
secara satu sama lain atau dihubungkan melalui sebuah ruang
linier yang jauh .
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Gambar 5.33 Organisasi Linier
Sumber : Arsitektur Bentuk Ruang dan Tatanan

Sebuah Organisasi linier biasanya terdiri dari :
 ruang-ruang berulang yang ukuran, bentuk dan fungsinya
serupa.
 ruang linier tunggal yng mengorganisir serangkaian ruang
yang berbeda ukuran, bentuk atau fungsi disisinya
Ruang ruang yang secara fungsional ataupun simbolis penting
bagi organisasi dapat berada dimanapun sepanjang sekuan linier
dan dipertegas kepentingannya melalui ukuran dan bentuknya.
Nilai kepentingan ruang ini juga dapat diperkuat oleh lokasinya,
misalnya
 Diunjung sekuen linier
 Berjarak sejajar dengan organisasi linier
 Dititik-titik sumbu rotasi suatu bentuk linier yang
tersegmentasi

Gambar 5.34 Macam Macam Organisasi Linier
Sumber : Arsitektur Bentuk Ruang dan Tatanan

Organisasi linier mengekspresikan suatu arah dan menekan
suatu perkerakan, perpanjangan dan pertumbuhan. Untuk
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membatasi pertumbuhannya, organisasi linier dapat di lenyapkan
oleh :
 Sebuah bentuk dan ruang yang dominan
 Dengan kehadiran sebuah akses masuk yang di tegaskan
 Dengan menyatukannya dengan bentuk bangunan lain
melalui topografi tapaknya.

Gambar 5.35 Pelenyap Organisasi Linier
Sumber : Arsitektur Bentuk Ruang dan Tatanan

Bentuk sebuah organisasi linier pada dasarnya :


Fleksibel dan dengan sigap mampu merespon beragam
tapaknya



Dapat berdapatasi terhadap perubahan perubahan didalam
topografi, bermanuver disekeliling sebuah kolam atau
deretan pepohan, atau berputar menghadap ruang-ruang
untuk menangkap cahaya matahari dan pemandangan



Dapat berbentuk lurus, terpotong-potong atau kurvalinier



Membentang secara horizontal melewati tapak, secara
diagonal mengikuti alur kemiringan tanah atau berdiri vertikal
sebagai sebuah menara
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Gambar 5.36 Varian Organisasi Linier
Sumber : Arsitektur Bentuk Ruang dan Tatanan

Bentuk suatu organisasi linier dapat dihubungkan dengan bentuk
lain di dalam lingkungannya dengan cara :


Menyambung dan mengorganisasi bentuk



Berfungsi sebagai dinding atau tembok penahan untuk
memisahkannya menjadi bidang bidang yang berbeda.



Mengelilingi dan membungkus mereka di dalam suatu area
ruang

Gambar 5.37 Penghubung Organisasi Linier
Sumber : Arsitektur Bentuk Ruang dan Tatanan

Bentuk bentuk organisasi linier yang melengkung dan
tersegmentasi akan menutupi sebuah area ruang eksterior pada
sisi cekungnya serta mengarahkan ruang-ruangnya ke pusat area
tersebut. Disisi cekungnya, bentuk bentuk ini seolah menghadapi
ruang dan mengeluarkan ruang ruang ini dari areanya
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5.2.2. Studi Preseden
a) Natural history Museum of Los Angeles County, Los Angeles,
California, USA

Gambar 5.38 Natural history Museum of Los Angeles County
Sumber : www.nhm.org

Natural history Museum of Los Angeles County terletak di
Exposition Boulevard, Los Angeles, Museum ini berdiri pada tahun
1913 dengan gaya arsitektur bergaya roma pada fasad bangunan
dan denah dengan sentuhan tradisi Beaux-arts berbentuk T .
setelah konservasi dan preservasi serta pengembangembangan
Museum pada tahun 2011, fasad museum mengalamai perubahan
terutama pada area focal point Rotunda, diganti dengan skylight
yang mendominasi area entrance museum. Museum ini memiliki 2
Entrance

Gambar 5.39 Entrance Utara
Museum
Sumber :
http://www.mattconstruction.com/pro
ject-detail/natural-history-museum

Gambar 5.40 Entrance Selatan
Museum
Sumber : www.goldstar.com
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Dengan denah dan ruang ruang yang saling terhubung secara
linier, museum mengutamakan eksplorasi dari pengunjung
terhadap koleksinya yang sangat beragam.

Gambar 5.41 Denah Lantai Dasar
Sumber www.nhm.org
Tatanan

Gambar 5.42 Nature Lab
Sumber : www.lacounty.gov
Tatanan

Lantai dasar dari Natural history Museum of Los Angeles
County terdiri dari Nature Lab, Nature Store, NHM grill, Otis Booth
Pavilion, dan Ruang Konferensi Pers

Gambar 5.43 Denah Lantai 1
Sumber www.nhm.org
Tatanan
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Gambar 5.44 African Mammals Hall
Sumber : loveandloathingla.com

Gambar 5.45 Germs And Mineral Hall
Sumber : www.yelp.com

Tatanan

Lantai 1 museum merupakan area pameran utama dan
pameran spesial dari museum ruang ruang pada lantai 1 berupa 2
area entrance, Germs and Mineral Hall, Special Exhibit, African
Mamalls Hall, North American Mammals Hall, Member Lounge,
Photo Experience, Dinosaur Hall, Dueling Dinos, Becoming Los
Angeles, What’s on Earth, Age of Mammals, dan fasilitas servis
seperti ruang ibu menyusui, tangga, dan difabel serta jalan menuju
Nature Gardens

Gambar 5.46 Denah Lantai 2
Sumber www.nhm.org
Tatanan

Gambar 5.47 insect zoo
Sumber www.commons.wikimedia.org

Gambar 5.48 Bird Hall
Sumber : www.ourlifeinla.com
Tatanan
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Lantai 2 bangunan terdiri dari Bird Hall, Marsh, Rainforest,
Dinolab, North Americah Mammal Hall, Dinosaur Ecounters Show,
Discovery center, dan Insect Zoo
Klimaks dari museum ini adalah nature garden dan butterfly
pavilion, yang berada di luar bangunan, selain menjadi taman dan
area hijau museum, area ini juga menjadi bagian dari pameran.

b) New Acropolis Museum, Athena, Yunani
New Acropolis Museum terletak di distrik Makryianni yang
sangat historis, Museum berdiri kurang lebih 100 m dari tenggara
Parthenon. Lantai teratas, Parthenon Gallery memberikan 360º
pemandangan dar panorama dari Acropolis dan Athena modern.
Museum diakses dari pedestrian Jalan Dionysios Areopagito, yang
menghubungkan Acropolis dan situs arkeologis lainnya di Athena.

Gambar 5.49 Area Entrance
Museum
Sumber :
http://www.archdaily.com/61898/ne
w-acropolis-museum-bernardtschumi-architects

Gambar 5.50 New Acropolis
Museum
Sumber :
http://www.archdaily.com/61898/ne
w-acropolis-museum-bernardtschumi-architects

Dengan ruang eksebisi seluas 8000 m² dan sirkulasi yang luas
untuk pengunjung, The Acropolis Museum menceritakan tentang
kehidupan penduduk Athena di Acropolis dan di penuhi oleh
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koleksi yang menyatukan koleksi sebelumnya termasuk Museum
kecil Acropolis yang di bangun pada abad 19.

Gambar 5.51 Bangunan Kontekstual
dengan lingkungannya
Sumber :
http://www.archdaily.com/61898/newacropolis-museum-bernard-tschumiarchitects

Gambar 5.52 Posisi Bangunan
terhadap Acropolis
Sumber :
http://www.archdaily.com/61898/n
ew-acropolis-museum-bernardtschumi-architects

Fungsi pelingkup kaca selain untuk pencahayaan alami juga
untuk memantulkan keadaan di lingkungan di sekitarnya. Dengan
teknologi dan fasilitas yang modern museum menggunakan
material dan warna yang kontekstual dengan lingkungannya, yaitu
beton. Di dalam bangunan juga tersedia fasilitas berupa auditorium
dengan kapasitas 200 tempat duduk

Gambar 5.53 Interior dari museum dan pemanfaatan situasi site sebagai
obyek pamer
Sumber : http://www.archdaily.com/61898/new-acropolis-museum-bernardtschumi-architects

Lantai dasar museum terdiri dari lobby, Area Pameran
temporer, toko museum dan fasilitas pendukung
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Pada lantai 2 bangunan merupakan lantai tertinggi, yaitu
setinggi 10 m, lantai ini berisi Arkaik dari era Romawi, Ruang
Multimedia dan bar serta restoran yang mempersebahkan view dari
Acropolis yang indah. Dengan desain yang simpel, tujuannya
museum memfokuskan perhatian pengunjung kepada obyek pamer
yang memiliki nilai seni yang luar biasa. Dinding concrete pada
bangunan di hiasi dengan sculpture Parthenon merupakan core dari
bangunan. Dinding ini membuat cahaya alami masuk ke dalam
Caryatids pada lantai dasar.
Lantai teratas museum diselubungi oleh kaca, setinggi 7 m dan
lantai seluas 2.050 m² merupakan area Parthenon Gallery, area ini
berubah 23 derajat dari orientasi bangunan sehingga pandangan
pengunjug bisa langsung mengarah ke Acropolis

Gambar 5.54 Lantai teratas Museum
Sumber : http://www.archdaily.com/61898/new-acropolis-museumbernard-tschumi-architects

Gambar 5.55 Rute Pameran Museum
Sumber : www.theacropolismuseum.gr
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Pengunjung di ajak mengelilingi bangunan untuk dapat melihat
semua koleksi yang di sediakan oleh museum.
Storyline di susun secara kronologis museum diawali dari lantai
dasar yang memerkan koleksi arkeologis dari situs museum,
kemudian di lanjutkan koleksi dari periode Archaic, dan lantai teratas
museum yaitu Parthenon dan pemandangan langsung ke Acropolis
tanpa adanya halangan dari bangunan sekitar, kemudian storyline
berlanjut saat turun kembali ke lantai dasar, melewati koleksi pada
5th c. 5Bc kemudian Erectheion, Athena-Nike, Propylaia, dan
sampai ke lantai dasar, kemudian pengunjung melanjutkan
perjalanannya ke Acropolis
(dikutip dari http://www.archdaily.com/61898/new-acropolismuseum-bernard-tschumi-architects , Diakses 22 Agustus 2016)

5.2.3. Kemungkinan Penerapan Teori Fokus Kajian
Berdasarkan fokus kajian yang diangkat, yaitu Penempatan
Organisasi Radial serta Storyline yang telah di bahas sebelumnya,
maka, implementasi pada konsep Museum Flora dan Fauna Endemik
Kalimantan adalah
a) Konsep Storyline pada area pamer :
Dengan analisa storyline pada Bab 3 dan pembahasan mengenai
pola ruang linier pada sub bab sebelumnya, maka berikut adalah
konsep dari storyline
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Diagram 5.1. Konsep Storyline
Sumber : Dokumen Pribadi, 2016

Diagram 5.2. Pola Ruang Pamer Berdasarkan Storyline
Sumber : Dokumen Pribadi, 2016

Berikut adalah penjelasan mengenai diagram dari storyline


Pendekatan yang di gunakan pada storyline museum adalah
pendekatan gabungan, flora dan fauna di pisah secara
taksonomik namun pada area diorama menggunakan
pendekatan tematik yang menceritakan kehidupan fauna dan
flora berdasarkan jenis hutan ekosistem flora dan fauna



“Kehancuran” yang dimaksud pada Fossil Hall adalah
keadaan mengenai flora dan fauna endemik yang terancam
akan kepunahan akibat eksploitasi terhadap sumber daya
alam Kalimantan yang di lakukan oleh manusia, hal ini di
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tunjukkan melalui obyek pamer dengan bentuk fosil fosil serta
informasi mengenai keragaman dan kekayaan pada flora dan
fauna serta penyebab keterancamannya pada panel di
dinding.


Pada area Galeri Flora dan Galeri Fauna, pengunjung dapat
memilih galeri yang pengunjung ingin masukin terlebih
dahulu, baik itu galeri flora maupun fauna, pada area ini juga
terjadi perputaran pada sirkulasi, dikarenakan pengunjung
mengeksplorasi Galeri flora maupun Galeri fauna



“keindahan, keunikan dan keragaman” yang dimaksud pada
area flora galeri, fauna galeri, dan audiovisual adalah
pameran yang menunjukkan “keindahan, keunikan dan
keragaman” melalui obyek pamer dalam bentuk awetan dan
rangka serta deskripsi mengenai obyek pamer melalui panel
pada dinding (galeri flora dan galeri fauna) area pamernya.
Sedangkan untuk area diorama keindahan ditunjukkan
melalui diorama ekosistem dari flora dan fauna yang tinggal di
dalamnya serta pengunaan teknologi untuk mendapatkan
informasi mengenai flora dan fauna yang di sajikan dalam
diorama. Pada area audiovisual keindahan, keunikan dan
keragaman tersebut di tunjukkan melalui teknologi dengan
pemutaran film, informasi yang di dapat pengunjung sangat
kaya, mulai dari visual hingga audio.



Terakhir adalah klimaks dari rangkaian pameran, yaitu area
Garden Gallery, pada area ini menununjukkan keindahan
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dam keunikan dalam bentuk nyata dan dapat disentuh selain
memperhatikan pameran, pengunjung juga menikmati udara
segar yang ada di taman.


Walaupun organisasi ruang linier, pengunjung bebas memilih
ruang yang akan mereka masuki pada area Flora dan Fauna
Galeri. Dan pada area diorama-audiovisual-garden gallery
pengunjung melakukan eksplorasi secara berurut.



Pola dan susunan ruang akan didasarkan pada storyline yang
bersifat linier

b) Antara ruang utama, penunjang, pengelola dan servis memiliki
pemersatu dan konekto sehingga tetap saling terhubung satu
sama lain.
c) Rest area, kamar mandi dan tangga dan pintu darurat tersedia di
area pamer.
d) main entrance untuk masuk keruang pamer di pertegas dengan
arsitektural yang menunjukkan entrance dari bangunan.
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