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BAB III 
ANALISIS PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR 

3.1. ANALISIS REDESAIN MUSEUM FOSIL PATIAYAM 

3.1.1. Evaluasi Purna Huni Museum Fosil Patiayam 

Berikut adalah site dan bangunan eksisting Museum Fosil Patiayam 

di Kudus beserta fasilitas yang tersedia. 

 

 
Gambar 3.1: Site dan Bangunan eksisting Museum Fosil Patiayam 

A: Entrance 
B: Exit 
C: patung penanda & pos jaga 
D: bangunan museum 
E: area parkir 

A: ruang penerimaan 
B: ruang pamer fosil Stegodon  
C: ruang pamer fosil gajah 
D: ruang pamer hewan laut 
E: ruang pamer Homo erectus 
F: ruang pamer hewan vertebrata 
G: gudang & bengkel konservasi 
H: kamar mandi 
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a. Karakter Bangunan Eksisting 

Bangunan eksisting Museum Fosil Patiayam semula merupakan 

sebuah klinik yang dialihfungsikan menjadi sebuah museum. Bangunan 

ini masih memiliki karakter bangunan klinik, diantaranya adalah luas 

ruang-ruang yang tidak terlalu lebar. Berbeda dengan bangunan klinik, 

museum memiliki persyaratan khusus seperti pencahayaan, suhu, 

kelembapan, serta jarak dan sudut pandang terhadap display. 

 
Gambar 3.2: bangunan eksisting museum 

b. Fasilitas eksisting pada Museum Fosil Patiayam 

Berikut adalah perbandingan persyaratan fasilitas utama dan 

pendukung pada museum dengan fasilitas eksisting Museum Fosil 

Patiayam. 

Tabel 3.1: Perbandingan persyaratan fasilitas pada museum dengan fasilitas eksisting 

PERSYARATAN FASILITAS FASILITAS EKSISTING 

U
ta

m
a

 

Ruang pameran tetap Ada  

Ruang pameran temporer Tidak ada 

Ruang auditorium Tidak ada 

Ruang kantor/administrasi Ada, tidak difungsikan 

Ruang perpustakaan Tidak ada 

Ruang laboratorium Tidak ada 

Ruang penyimpanan koleksi Ada 

Ruang edukasi Tidak ada 

Ruang transit koleksi Tidak ada 

Bengkel kerja reparasi Ada  

P
e
n

d
u

k
u

n
g

 

Ruang cenderamata Tidak ada 

Kafetaria  Tidak ada 

Ruang penjualan tiket Tidak ada 

Tempat penitipan barang Tidak ada 

Ruang lobi Ada  

Ruang toilet Ada  

Ruang parkir dan taman Ada, belum diolah 

Ruang pos jaga Ada  
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Berdasarkan tabel di atas, fasilitas eksisting pada Museum Fosil 

Patiayam masih kurang, hanya ada ruang pameran, bengkel konservasi 

yang menjadi satu dengan gudang, ruang penerimaan, toilet, dan pos 

jaga. Fasilitas penting lainnya seperti ruang auditorium, perpustakaan, 

dan fasilitas edukasi, serta fasilitas pendukung seperti toko 

cenderamata dan kafetaria belum ada sehingga museum ini belum 

memenuhi standar kelengkapan fasilitas sebuah museum. 

Akses untuk fasilitas difabel seperti ramp dan toilet khusus difabel 

juga tidak ada. Pencapaian ke dalam bangunan hanya melalui tangga 

di teras bangunan dan tidak tersedia ramp.  

Berikut adalah kondisi fasilitas eksisting yang ada di Museum 

Fosil Patiayam. 

− Kondisi Ruang Pamer 

 
Area B  

Area C 

 
Area D 

 
Area E  

Area F 

Gambar 3.3: ruang pamer eksisting 
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Ruang pamer pada museum eksisting memiliki luas 106 m2. 

Ruang pameran terdiri dari beberapa area yaitu, area fosil gajah 

Stegodon yang merupakan ikon museum ini, area hewan laut, area 

Homo erectus, dan area vertebrata darat.  

Ruang pameran belum memenuhi standar pencahayaan 

sebuah museum. Contohnya pada ruang pameran area C pada 

gambar 3.3, intensitas cahaya dan posisi perletakan koleksi tidak 

seimbang sehingga menimbulkan silau. Sedangkan standar 

penerangan yang dianjurkan untuk museum adalah 250 Lux agar 

benda koleksi bisa terlihat dengan jelas. 

Sebagian besar koleksi fosil adalah hewan vertebrata darat 

sehingga memiliki ukuran fosil yang besar. Ruang pameran seluas 

106 m2 tersebut sudah penuh dengan display koleksi fosil yang ada. 

Seperti pada area B pada gambar 3.3, perletakan fosil saling 

bertumpuk karena keterbatasan ruang.  

Ruang pameran pada museum memiliki persyaratan jarak 

pandang terhadap display/koleksi. Berikut adalah analisis sudut 

kenyamanan jarak pandang orang dewasa pada salah satu display 

panel di ruang pameran area C. 

 
Gambar 3.4: analisis sudut kenyamanan pandangan 
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Syarat sudut kenyamanan pandangan terhadap display 

adalah 30o ke arah atas dan 30o ke arah bawah dihitung dari garis 

horizontal mata pada 0o. Sedangkan pada gambar di atas sudut 

pandangan ke arah bawah mencapai 48o sehingga pengunjung 

harus menunduk atau berjongkok untuk membaca tulisan di panel 

tersebut. Hasil pengukuran menujukkan bahwa sudut kenyamanan 

pandangan terhadap display tidak memenuhi standar.  

Berdasarkan analisis terhadap ruang pameran di atas, ruang 

pameran pada bangunan eksisting Museum Fosil Patiayam belum 

memenuhi standar baik dalam luasan, pencahayaan, serta penataan 

koleksi dikarenakan bangunan yang digunakan semula adalah 

bangunan klinik sehingga memiliki karakteristik dan persyaratan 

bangunan yang berbeda dengan standar sebuah museum. Oleh 

karena itu perlu dilakukan redesain dengan perluasan dan penataan 

kembali ruang pameran sehingga bisa memenuhi persyaratan 

bangunan museum. 

− Kondisi Bengkel Konservasi 

 
Gambar 3.5: ruang bengkel konservasi 

 
Gambar 3.6: kegiatan reparasi fosil 

Bengkel konservasi yang ada memiliki luas 26 m2. Selain 

sebagai bengkel konservasi, ruangan tersebut juga berfungsi 

sebagai tempat penyimpanan fosil dan peralatan untuk perawatan 
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fosil. Hal ini membuat kegiatan konservasi menjadi tidak maksimal. 

Terkadang kegiatan pemeliharaan koleksi yang seharusnya 

dilakukan di dalam bengkel konservasi harus dilakukan di luar 

ruangan tersebut karena tempat yang tidak mencukupi. Sedangkan 

menurut persyaratan bangunan museum, bengkel konservasi dan 

ruang penyimpanan perlu dipisahkan. Ruang penyimpanan perlu 

ada dua jenis yaitu ruang khusus transit koleksi dan ruang 

penyimpanan koleksi.    

− Kondisi Ruang Pengelola 

Kantor pengelola berada di lantai dua namun belum 

difungsikan karena ruangan belum selesai sepenuhnya sehingga 

kegiatan pengelolaan dan penyimpanan dokumen juga dilakukan di 

dalam bengkel konservasi. 

− Kondisi Ruang Luar 

Ruang luar di tapak Museum Fosil Patiayam belum diolah 

sepenuhnya. Pada tapak sudah ada patung dengan pos jaga 

sebagai penanda entrance, namun sebagian besar masih berupa 

lahan kosong yang belum diolah sehingga ruang luar tampak 

gersang.  

 
Gambar 3.7: foto panorama site 
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Belum ada pengaturan lahan parkir pada tapak sehingga 

pengunjung memarkirkan kendaraan di sembarang tempat.  

 
Gambar 3.8: entrance 

 
Gambar 3.9: area parkir 

Oleh karena itu perlu adanya penataan kembali ruang luar 

sehingga ruang luar bisa dimanfaatkan untuk area parkir, taman, 

plaza, dan seating area. 

c. Bahan Koleksi yang Disajikan Museum 

Bahan koleksi yang disajikan di dalam museum berupa fosil asli 

yang terdiri dari fosil hewan purba, fosil manusia purba, dan fosil 

peralatan batu manusia purba dengan berbagai ukuran. Berikut adalah 

jenis-jenis fosil purbakala yang disajikan. 

- Stegodon Trigonocephalus 
(gajah purba) 

- Bibos palaeosondaicus 
(banteng purba) 

- Elephas namadicus (gajah 
purba) 

- Buballus palaeokerabau 
(kerbau purba) 

- Trionyc sp. (penyu air tawar) - Dubiosa santeng (antelop jawa) 
- Testudinidae (kura-kura) - Felidae sp. (harimau) 
- Isurus sp. (hiu makarel) - Rhinoceros sp. (badak) 
- Notorhynchus sp. (hiu sapi) - Cervus javanicus (rusa jawa) 
- Osteichtyes (ikan bertulang 

keras) 
- Hexaprotodon sivalensis (kuda 

air) 
- Crocodillus sp. (buaya) - Homo erectus 
- Kerang laut  Peralatan batu (kapak 

genggam, beliung persegi, batu 
inti) 

 
Selain menyajikan fosil, museum juga dilengkapi dengan 

peralatan seperti panel informasi, diorama, dan LCD interaktif sebagai 

sarana pembantu penyampaian informasi. Keberadaan benda-benda 
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tersebut membuat ruang pamer perlu memiliki ruang yang luas agar bisa 

menampung semua kebutuhan benda yang perlu dipamerkan. 

d. Bangunan Eksisting Bukan Merupakan Bangunan Konservasi  

Bangunan eksisting museum yang semula berfungsi sebagai 

klinik bukan merupakan bangunan konservasi atau bangunan cagar 

budaya yang dilindungi. Berdasarkan pertimbangan kondisi bangunan 

yang tidak sesuai untuk fungsi museum, maka bangunan eksisting 

tersebut diredesain menjadi sebuah museum baru yang memenuhi 

standar. 

e. Lingkungan Sekitar Museum 

  
Gambar 3.10: rumah penduduk 

Lingkungan di sekitar Museum Patiayam didominasi oleh rumah 

penduduk dengan ketinggian bangunan antara satu sampai dengan dua 

lantai. Museum juga memiliki karakter bangunan yang mirip dengan 

lingkukan sekitar sehingga keberadaan museum menjadi tidak 

menonjol. Dengan adanya redesain, bangunan museum bisa didesain 

dengan karakter khas museum supaya lebih menarik dan menonjol dari 

bangunan sekitar sehingga bisa menimbulkan ketertarikan bagi 

pengunjung. 
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3.1.2. Analisis Rencana Pengembangan Museum Fosil Patiayam oleh 

Pengelola 

  
EKSISTING RENCANA PENGEMBANGAN 

Gambar 3.11: Site eksisting dan rencana pengembangan Museum Fosil Patiayam 

Berdasarkan gambar 3.11 di atas, terlihat bahwa Museum Fosil 

Patiayam akan dikembangkan dengan fasilitas show room, area pengelola, 

area edukasi, area souvenir, area playground, plaza, dan area parkir umum. 

Fasilitas-fasilitas tersebut terbagi menjadi fasilitas ruang terbuka dan 

fasilitas berupa bangunan. Fasilitas berupa bangunan terdiri dari show 

room, area pengelola, area edukasi, dan area souvenir. Fasilitas berupa 

ruang terbuka terdiri dari area playground, plaza, dan area parkir umum. 

Dari keempat fasilitas yang berupa bangunan, berikut adalah analisis 

kemungkinan fasilitas tersebut bisa diwadahi di dalam bangunan eksisting.  

a. Show Room 

Berdasarkan penjelasan di sub bab 3.1.1 poin b mengenai ruang 

pameran, bangunan eksisting memiliki karakter bangunan klinik yang 
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berbeda dengan karakter ruang. Ruang pameran memiliki persyaratan 

khusus mengenai pencahayaan dan jarak pandang terhadap display 

koleksi untuk kenyamanan visual, serta penghawaan supaya koleksi 

tidak mudah rusak. Bangunan klinik tidak memiliki karakter khusus 

tersebut sehingga bangunan klinik tidak bisa difungsikan sebagai ruang 

pameran.  

b. Area Pengelola 

Tabel 3.2: Perbandingan Pengelola Eksisting dengan Standar Pengelola Museum 

Pengelola Museum Fosil 
Patiayam 

Pengelola Museum Menurut Standar 

Ketua  Kepala/direktur 

Sekertaris I Kabid. Administrasi 
Sekertaris II - Bid. Administrasi  - Bid. Perlengkapan  
Bendahara  - Bid. Keuangan  - Bid. Keamanan  
Sie. Lingkungan  - Bid. Kepegawaian  - Bid. Pemeliharaan  
Sie. Humas  - Bid. Rumah Tangga - Bid. Ketertiban  

Sie. Perlengkapan  Kabid. Pameran  
Sie. Keamanan - Bid. Registrasi  - Bid. Preservasi  
 - Bid. Dokumentasi  - Bid. Tata Pameran 
 - Bid. Kuratorial  - Bid. Pelayanan Publik 
 - Bid. Konservasi  - Bid. Keamanan  

 Kabid. Perpustakaan  
 - Bid. Kultural Edukatif - Bid. Perawatan Buku 
 - Bid. Warisan Budaya - Bid. Adm. Perpus 
 - Bid. Publikasi  - Bid. Keuangan  
 - Bid. Buku Koleksi - Bid. Ketertiban  

 Kabid. Rekreasi  
 - Bid. Marketing - Bid. Permainan Anak 
 - Bid. Ticketing  - Bid. Sarana Rekreasi  
 - Bid. Cindera Mata - Bid. Keuangan 
 - Bid. Restoran  - Bid. Ketertiban 

 
Tabel di atas adalah perbandingan antara pengelola Museum 

Fosil Patiayam dengan pengelola museum yang memenuhi standar. 

Jika dilihat dari luasan bangunan, bangunan eksisting hanya mampu 

memenuhi kebutuhan pengelola awal yang jumlahnya sedikit. Namun 

untuk memenuhi standar museum perlu adanya penyesuaian jumlah 

pengelola seperti pada tabel 3.2 sehingga fasilitas pengelola 

membutuhkan luasan yang lebih besar. 
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Pada gambar rencana pengembangan, bangunan eksisting 

digunakan untuk fasilitas pengelolaan. Jika ditinjau ulang, posisi 

bangunan untuk fasilitas pengelolaan kurang tepat karena akses menuju 

fasilitas tersebut memotong akses pengunjung dari fasilitas pameran ke 

fasilitas edukasi.  

c. Area Edukasi 

Salah satu fasilitas area edukasi adalah mini theater untuk 

kegiatan menonton film. Ruang ini membutuhkan ruang yang luas dan 

bebas kolom di tengahnya, sedangkan bangunan eksisting masih 

memiliki karakter bangunan klinik, yaitu memiliki sekat pembagi ruang di 

dalamnya. Dapat disimpulkan bahwa bangunan eksisting tidak dapat 

digunakan untuk fasilitas edukasi dilihat dari karakter bangunannya.   

d. Area Souvenir 

Posisi bangunan yang berada di belakang menimbulkan adanya 

kemungkinan tertutup fasilitas lain di depannya, sehingga bangunan 

tidak terlihat. Akan lebih tepat jika area souvenir berdekatan dengan 

area parkir sehingga memudahkan pengunjung berbelanja sebelum 

pulang. Dapat disimpulkan bahwa posisi bangunan tidak strategis untuk 

fungsi area souvenir. 

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa bangunan 

eksisting tidak memungkinkan untuk digunakan sebagai salah satu fasilitas 

museum sehingga bangunan eksisting dibongkar untuk dibuat bangunan 

museum baru sehingga penataan bisa lebih optimal. Selain itu, zonasi pada 
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rencana pengembangan yang ada masih kurang tepat sehingga perlu ada 

redesain dalam penataannya. 

3.1.3. Analisis S.W.O.T Redesain Museum Fosil Patiayam 

Berdasarkan penjabaran analisis mengenai redesain pada sub bab 

3.1.1 dan 3.1.2, dapat diketahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan 

ancaman dalam redesain Museum Fosil Patiayam sebagai berikut.  

Tabel 3.3: Analisis S.W.O.T 

 Helpful Harmful 

In
te

rn
a
l 
o

ri
g

in
 

STRENGTH 

 Lahan optimal dan cukup luas untuk 

menampung kebutuhan fasilitas.  

 Site merupakan kawasan strategis 

sosial budaya menurut RDTR 

Kabupaten Kudus, yaitu zona 

penunjang blok 060 Situs Patiayam. 

WEAKNESS 

 Fasilitas eksisting belum lengkap 

dan belum memenuhi standar 

museum.  

 Ukuran bangunan eksisting yang 

sempit dan tidak mampu 

menampung koleksi museum. 

 Bangunan eksisting masih memiliki 

karakteristik bangunan klinik 

sehingga tidak sesuai untuk 

difungsikan sebagai sebuah 

museum.  

E
x
te

rn
a
l 
o

ri
g

in
 

OPPORTUNITIES 

 Bangunan eksisting bukan 

bangunan konservasi sehingga bisa 

diredesain menjadi bangunan 

museum yang memenuhi standar. 

 Zonasi pada rencana 

pengembangan yang sudah ada 

masih kurang tepat sehingga perlu 

diredesain.  

THREATS 

 Lingkungan sekitar museum yang 

memiliki bentuk bangunan yang 

serupa dengan bangunan museum 

sehingga keberadaan museum tidak 

menonjol. 

 

  
Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa bangunan eksisting tidak 

sesuai untuk digunakan sebagai museum sehingga bangunan eksisting 

dibongkar untuk dibuat bangunan museum baru yang memenuhi standar 

museum dengan penataan yang lebih optimal.  
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3.2. ANALISIS PENDEKATAN ARSITEKTUR 

3.2.1. Studi Aktivitas  

A. Pengelompokan Kegiatan 

Di dalam museum terdapat dua kelompok kegiatan, yaitu 

kelompok kegiatan pengunjung dan kelompok kegiatan pengelola. 

Kelompok kegiatan pengelola dibagi menjadi kegiatan administrasi, 

kegiatan konservasi, dan kegiatan servis. 

1. Kelompok Kegiatan Pengunjung 

Pengunjung terbagi menjadi pengunjung perorangan dan 

pengunjung instansi. Pengunjung perorangan terdiri dari pengunjung 

semua umur, yaitu anak-anak, remaja, dan dewasa. Pengunjung 

instansi merupakan pengunjung yang datang dari satu kelompok 

tertentu, seperti: dinas, sekolah, universitas, maupun komunitas 

masyarakat. Museum didominasi oleh pengunjung usia sekolah atau 

pelajar. Alur kegiatan pengunjung adalah sebagai berikut: 

− Melihat pameran di ruang pamer 

− Menonton film pendek tentang sejarah purbakala di ruang 

audiovisual/mini theater. 

− Mencari & mempelajari informasi tambahan mengenai sejarah 

purbakala di perpustakaan. 

− Membeli cinderamata di toko souvenir. 

− Istirahat & makan di kafetaria. 
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Rata-rata waktu kunjungan untuk kegiatan wisata adalah 2-3 

jam. Sedangkan rata-rata waktu kunjungan dari instansi/dinas untuk 

melakukan diskusi atau pemantauan adalah 2 jam. 

Pendekatan Jumlah Pengunjung 

Berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Kudus, sepanjang tahun 2015 pengunjung Museum 

Patiayam sebanyak 1.583 orang. Sehingga dapat dikatakan terdapat 

131 orang pengunjung setiap bulannya. Terjadi peningkatan 

signifikan pada tahun 2016. Seperti pada bulan November 2016 

terdapat pengunjung sebanyak 1.778 orang atau sekitar 60 orang 

per hari. Jumlah ini stabil hingga pertengahan tahun 2017. Pada 

bulan Mei 2017 jumlah pengunjung sebanyak 1.469 orang atau 

sekitar 49 orang per hari. Sedangkan pada bulan Juni 2017 jumlah 

pengunjung 2.013 atau sekitar 67 orang per hari. Jumlah pengunjung 

bisa meningkat hingga 300 orang per hari pada hari libur atau hari 

raya.  

Proyek redesain diharapkan bisa meningkatkan jumlah 

pengunjung Museum Fosil Patiayam. Target jumlah pengunjung 

akan ditentukan melalui perbandingan dengan museum arkeologi 

lainnya yaitu beberapa museum klaster di Sangiran. Museum ini 

dipilih sebagai pembanding karena memiliki karakter yang sama 

dengan museum Patiayam, yaitu merupakan museum dengan tema-

tema khusus (koleksi lebih spesifik pada tema tertentu), tidak seperti 
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museum utama Sangiran yang merupakan museum kelas nasional 

yang memuat informasi lengkap tentang seluruh informasi arkeologi. 

Tabel 3.4: Jumlah pengunjung museum klaster Sangiran tahun 2016 
Klaster Museum Rata-rata pengunjung per bulan 

Dayu 6.625 

Bukuran 5.356 
Ngebung 3.363 

Sumber: berita.suaramerdeka.com, 2017 

Dari tabel di atas didapatkan rata-rata pengunjung museum 

klaster sebanyak 5.115 orang per bulan atau 170 orang per hari. 

Direncanakan target pengunjung Museum Patiayam sebanyak 170 

orang per harinya. Sedangkan pada akhir pekan, hari libur nasional 

atau hari raya diestimasikan jumlah pengunjung meningkat 

sebanyak dua kali lipat.  

2. Kelompok Kegiatan Pengelola 

Pengelola museum dibagi menjadi empat bidang yang 

dipimpin oleh kepala museum. Keempat bidang tersebut adalah 

bidang administrasi, bidang pameran, bidang perpustakaan, dan 

bidang rekreasi. 

Tabel 3.5: Daftar Pengelola Museum Fosil Patiayam 
PELAKU TUGAS JUMLAH 

Kepala museum  Memimpin pengelolaan museum 1 

Kabid. Administrasi Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan 
administrasi museum 

1 

Bid. Administrasi Mengelola kegiatan administrasi museum 1 

Bid. Keuangan  Mengelola keuangan museum 2 

Bid. Kepegawaian  Mengelola kegiatan kepegawaian museum 1 

Bid. Perlengkapan  Mengelola perlengkapan peralatan museum 2 

Bid. Pemeliharaan  Mengelola pemeliharaan/perawatan museum 2 

Bid. Keamanan  Mengelola & menjaga keamanan museum 6 

Kabid. Pameran  Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan 
pameran museum 

1 

Bid. Registrasi  Mengelola pencatatan koleksi museum 1 

Bid. Dokumentasi  Mendokumentasikan koleksi untuk pameran 2 

Bid. Kuratorial  Mencari dan menentukan benda koleksi 
museum 

2 

Bid. Konservasi  Meneliti dan mengidentifikasi fosil 3 

Bid. Preservasi  Melakukan restorasi dan pemeliharaan fosil 3 
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Bid. Tata pameran Mengatur penataan koleksi dalam pameran 1 

Kabid. Perpustakaan  Bertanggung jawab atas pengelolaan 
perpustakaan  

1 

Bid. Publikasi  Mengelola publikasi koleksi buku 
perpustakaan 

2 

Bid. Perawatan buku Mengelola pemeliharaan/perawatan buku 2 

Bid. Adm. Perpus  Mengatur kegiatan administrasi 
perpustakaan 

1 

Bid. Keuangan  Mengelola keuangan perpustakaan 1 

Petugas perpustakaan  Mengatur peminjaman buku 2 

Kabid. Rekreasi  Bertanggung jawab atas kegiatan rekreasi 
perpustakaan 

1 

Bid. Marketing  Mengelola kegiatan pemasaran museum 1 

Bid. Ticketing  Mengelola penjualan tiket  2 

Bid. Cindera mata Mengelola kegiatan penjualan souvenir 3 

Bid. Restoran  Mengelola keigatan penjualan di kafetaria 5 

Bid. Keuangan  Mengelola keuangan fasilitas rekreasi 1 

Petugas kebersihan Pemeliharaan kebersihan museum 6 

Total  60 

 
Operasional Museum 

− Museum buka setiap hari Selasa-Minggu pukul 08.00 - 16.00. 

Museum tutup pada hari Senin untuk kegiatan perawatan 

(maintenance). 

− Loket tiket dibuka mulai pukul 07.00 - 15.00. 

− Kegiatan administrasi (pengelolaan) dan konservasi setiap hari 

Senin-Jumat pukul 08.00 - 16.00, dengan jam istirahat pukul 

12.00-13.00. 

− Kegiatan kebersihan dilakukan selama jam operasional museum. 

Kegiatan keamanan dilakukan setiap hari selama 24 jam dengan 

sistem shift. 

B. Kategorisasi Kegiatan 

Kegiatan di Museum Fosil Patiayam dibagi menjadi empat 

kategori, yaitu kegiatan utama, penunjang, servis, dan pengelolaan. 

  



61 
 

Tabel 3.6: Kategorisasi Kegiatan 
Kategori 
Kegiatan 

Aktivitas Fasilitas 

Utama  Pameran  
Pengamatan/belajar 

Ruang pameran 

Penunjang  Mencari informasi 
Jual-beli tiket 
Menonton film documenter 
Membaca buku 
Jual-beli makanan/minuman 
Jual beli souvenir 
Buang air 
Parkir kendaraan 

Ruang informasi 
Ticket counter 
Ruang audiovisual 
Perpustakaan 
Kafetaria 
Souvenir shop 
Toilet 
Halaman parkir 

Servis 
(Pelayanan) 

Kebersihan  
 
Maintenance 
Keamanan 

Janitor, ruang penampungan 
sampah 
Ruang ME, shaft 
Ruang CCTV, pos jaga 

Pengelolaan Bekerja  
Rapat  
Menerima tamu 
Istirahat 
Konservasi fosil 
Menyimpan fosil 

Ruang kerja 
Ruang rapat 
Ruang tamu 
Pantry  
Bengkel konservasi 
Ruang transit koleksi, ruang 
penyimpanan koleksi 

 
C. Pelaku – Pola Kegiatan – Sifat Kegiatan 

1. Pengunjung  

 
Gambar 3.12: Pola kegiatan pengunjung 

2. Pengelola  

a. Karyawan 

 
Gambar 3.13: Pola kegiatan karyawan 
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b. Konservator 

 
Gambar 3.14: Pola kegiatan konservator 

c. Servis 

 
Gambar 3.15: Pola kegiatan petugas servis 

3.2.2. Studi Fasilitas 

A. Kebutuhan Fasilitas Ruang Indoor dan Outdoor 

1. Kebutuhan Fasilitas Ruang 

Tabel 3.7: kebutuhan fasilitas ruang 
Pelaku Fasilitas Jumlah Indoor/Outdoor 

Pengunjung  Halaman parkir  Outdoor 

Lobby  1 Indoor 

Ticket counter 2 Indoor 

Ruang informasi 1 Indoor 

R. penitipan barang 1 Indoor 

R. pameran  1 (7 area) Indoor 

R. audiovisual 1 Indoor 

Perpustakaan 1 Indoor 

Toilet (1 bilik/50 orang) Indoor 

Kafetaria  4 stall Semi outdoor 

Toko souvenir 4 stall Indoor 

Mushola  1 Indoor 

Pengelola Halaman parkir  Outdoor 

Lobby kantor 1 Indoor 

R. kepala museum 1 Indoor 

R. staff administrasi  1 Indoor 

R. staff pameran 1 Indoor 
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R. staff perpustakaan  1 Indoor 

R. staff rekreasi  1 Indoor 

R. rapat 1 Indoor 

Pantry  1 Indoor 

Toilet   Indoor 

Konservator  Bengkel konservasi 1 Indoor 

Laboratorium  1 Indoor 

R. fumigasi 1 Indoor 

Ruang transit koleksi 1 Indoor 

Ruang penyimpanan 
koleksi 

1 Indoor 

Servis  Janitor  1/lavatory Indoor 

Ruang control  1 Indoor 

Ruang AHU 1 Indoor 

Ruang ME 1 Indoor 

Ruang genset 1 Indoor 

Gudang peralatan 1 Indoor 

 

2. Pola Hubungan Ruang 

a. Pola Hubungan Ruang Makro 

 
Gambar 3.16: Pola hubungan ruang makro 

b. Pola Hubungan Ruang Mikro – Museum 

 
Gambar 3.17: Pola hubungan ruang mikro - museum 
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c. Pola Hubungan Ruang Mikro – Kantor Pengelola 

 
Gambar 3.18: Pola hubungan ruang mikro - pengelola 

B. Studi Ruang Khusus – Ruang Pameran 

1. Studi Jarak Pandang pada Ruang Pameran 

Gambar di bawah menggambarkan hubungan antara dimensi 

manusia dengan display karya seni. Ketinggian mata adalah ukuran 

tubuh antropometri paling signifikan di sini. Sudut pandang di mana 

detail kecil dapat terlihat dengan jelas hanya sekitar 1o. 

 
Gambar 3.19: jarak pandang efektif display karya seni 

Sumber: Human Dimension & Interior Space 

Keterangan: 
Jarak pandang mata ke display karya seni 

− Ketinggian mata pria  = 174,2 cm 
− Ketinggian mata wanita  = 162,8 cm 
− Ketinggian mata rata-rata  = 168,5 cm 
− Jarak pandang maksimal  = 71,7-73,7 cm 
− Jarak pandang minimal  = 33-40,6 cm 

− Jarak pandang optimal  = 45,7-55,9 cm 
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Pada gambar di bawah, gambar pertama adalah ilustrasi jarak 

pergerakan kepala arah melintang atau horizontal. Secara 

antropometri, pergerakan mengacu pada pergerakan leher dan jarak 

45o ke kanan atau kiri bisa tercapai tanpa ketegangan atau 

ketidaknyamanan seseorang. Gambar kedua mengilustrasikan 

tentang jarak pergerakan kepala arah vertikal. Jarak antara 0o – 30o 

adalah arah yang memungkinkan tanpa adanya ketidaknyamanan. 

 
Gambar 3.20: pergerakan kepala 

Sumber: Human Dimension & Interior Space 

Bidang visual adalah bagian dari ruang, diukur dalam besaran 

sudut, yang dapat dilihat ketika kepala dan mata dalam keadaan 

tidak bergerak. Pada gambar pertama, pandangan bidang pusat 

sekitar 60o pada setiap arah. Sedangkan pada gambar kedua, 

standar garis penglihatan diasumsikan horizontal pada 0o. 

 
Gambar 3.21: bidang visual 

Sumber: Human Dimension & Interior Space 
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Gambar di bawah adalah perbandingan ketinggian 

pandangan orang dewasa dan anak-anak.  

 
Gambar 3.22: perbandingan tinggi pandang dewasa dan anak-anak 

Sumber: Time Saver Standards Building Types 

Gambar di bawah adalah sudut pandangan terhadap objek 

besar yang mempengaruhi jarak pandang antara objek dengan 

pengamat.  

 
Gambar 3.23: jarak pandang terhadap objek 

Sumber: Time Saver Standards Building Types 

2. Studi Pencahayaan pada Ruang Pameran 

Cahaya memegang peranan penting dalam penyajian koleksi. 

Jenis cahaya yang ada pada museum adalah sinar ultraviolet dan 

cahaya matahari langsung (sunlight), cahaya matahari yang sudah 

tersebar di langit (daylight) serta cahaya buatan (artificial light) yang 
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berasal dari lampu tabung (fluoresens), lampu pijar atau lampu 

halogen. 

Berdasarkan sensitifitas terhadap cahaya, terdapat tiga 

kelompok koleksi, yaitu: 

− Koleksi sangat sensitif, yaitu tekstil, kertas, lukisan cat air, dan 

foto berwarna. Kekuatan terhadap cahaya adalah 50 lux untuk 

3000 jam pameran/tahun atau 150 lux untuk 250 jam/tahun. 

− Koleksi sensitif, yaitu koleksi cat minyak, foto hitam putih, tulang, 

kayu. Kekuatan terhadap cahaya adalah 200 lux untuk 3000 jam 

pameran/tahun. 

− Koleksi kurang sensitif, yaitu koleksi batu, logam, gelas, keramik. 

Koleksi jenis ini tahan terhadap cahaya. 

Pengendalian pencahayaan dilakukan dengan cara 

pengaturan cahaya agar tidak langsung mengenai koleksi. Lampu 

yang digunakan dalam ruangan dan vitrin harus diberi filter untuk 

mencegah sinar ultra violet mengenai koleksi.  

3. Studi Penghawaan pada Ruang Pameran 

Ruang pameran yang menyimpan fosil purbakala 

memerlukan pengaturan suhu dan kelembapan untuk menjaga 

benda koleksi dari kerusakan. Standar suhu dan kelembapan yang 

stabil yaitu suhu 20-24oC dan kelembapan 40-60%. Pengkondisian 

udara menggunakan peralatan berupa air conditioner (AC) untuk 

menjaga kestabilan suhu, serta humidifier dan dehumidifier untuk 

menjaga kestabilan kelembapan. 
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4. Perhitungan Luas Ruang Pameran 

Ruang pameran pada Museum Fosil Patiayam dibagi 

berdasarkan stratigrafi Situs Patiayam, yaitu usia distribusi 

perlapisan tanah dan batuan di Situs Patiayam. Patiayam memiliki 

enam lapisan litologi utama yang berasal dari sedimentasi atau 

aktivitas vulkanik Gunung Patiayam dan Gunung Muria. Berikut 

adalah lapisan litologi di Situs Patiayam menurut Balai Arkeologi 

Yogyakarta dan BPSMP Sangiran. 

− Formasi Jambe 

Terbentuk sekitar 5 juta tahun yang lalu, usia Miosen Atas – 

Pliosen Bawah. Batuan berupa batu lempung biru. Mengandung 

moluska laut dan foraminifera dari laut dangkal.  

 
Gambar 3.24: ilustrasi laut dangkal 

Sumber: www.pixabay.com, 2017 

− Formasi Kancilan 

Usia sekitar 1,5 juta tahun yang lalu. Satuan batuan 

berupa batu breksi dengan ciri batuan berwarna abu-abu 

kehitaman dan sangat keras dengan masa dasar batu pasir non 

karbonatan dengan fragmen berukuran kerakal sampai brangkal. 

Lokasi temuan fosil di sekitar area tepi sungai. 
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 Gambar 3.25: ilustrasi tepian sungai 

Sumber: www.pixabay.com, 2017 

− Formasi Slumprit 

Usia sekitar 700.000 tahun yang lalu. Batuan berupa batu 

pasir tufaan. Pada formasi ini banyak ditemukan fosil tulang dan 

gigi vertebrata serta moluska air tawar, sehingga 

diinterpretasikan sebagai endapan darat sampai sungai. Fosil 

yang ditemukan berupa jenis fauna hutan terbuka atau savanna. 

 
Gambar 3.26: ilustrasi savana 

Sumber: www. cieliparalleli.com, 2017 

− Formasi Kedungmojo 

Usia sekitar 500.000 tahun yang lalu. Batuan serupa 

dengan formasi slumprit namun berdasarkan rekonstruksi 

penampang geologi menunjukkan bahwa pengendapan satuan 

batuan ini selaras dengan pengendapan satuan batu pasir tufaan 

di bawahnya. Fosil yang ditemukan merupakan jenis fauna hutan 

hujan (rain forest). 
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Gambar 3.27: ilustrasi hutan hujan 

Sumber: www.travelandleisure.com, 2017 

− Formasi Sukobubuk 

Usia sekitar 200.000 tahun yang lalu. Satuan batuan 

berupa aglomerat dengan fragmen batuan beku andesit 

berukuran kerakal. Satuan ini mengendap pada lingkungan darat 

dan merupakan hasil aktivitas vulkanik Gunung Muria. 

 
 Gambar 3.28: ilustrasi aktivitas vulkanik 

Sumber: www.malangtimes.com, 2017 

− Endapan Sungai (Alluvial) 

Satuan batuan merupakan hasil pengendapan Sungai 

Kancilan dan Sungai Ampo. Batuan bersifat lepas dan terdiri dari 

batuan yang telah mengendap sebelumnya seperti tufaan dan 

andesit. Diperkirakan batuan di endapan ini memiliki usia Resen. 

 
Gambar 3.29: ilustrasi alluvial 
Sumber:en.wikipedia.org, 2017 
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Berdasarkan penjelasan mengenai stratigrafi Situs Patiayam 

di atas, bisa ditentukan ruang pameran sebagai berikut.  

a. Ruang Pengantar 

Menggambarkan berbagai lapisan tanah di Situs Patiayam 

berdasarkan waktu terbentuknya.  

Jenis koleksi: relief lapisan tanah, diorama Situs Patiayam, panel 

informasi peta Situs Patiayam dan stratigrafi Situs Patiayam, LCD 

interaktif. 

Relief lapisan tanah Diorama Situs Patiayam 

P x t = 2 x 1,5 m P x l x t = 1,2 x 1,2 x 1,2 m 

 
L = 2m x 1,6m = 3,2 m2 

 
L= 3,45m x 3,45m = 11,9 m2 

Panel LCD Interaktif 

P x t = 1 x 2 m P x l x t = 0,6 x 0,5 x 1,2 m 

 
L = 1,2m x 1,5m = 1,8 m2 

 
L = 0,9m x 1,2m = 1,08 m2 

Layout 
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Tabel 3.8: besaran ruang pameran (ruang pengantar) 

JENIS KOLEKSI LUAS JUMLAH TOTAL  

Relief lapisan tanah 3,2 m2 6 19,2 m2 

Diorama Situs Patiayam (skala 
1:5000) 

11,9 m2 1 11,9 m2 

Panel  
- Profil situs Patiayam 
- Peta situs 
- Stratigrafi 

1,8 m2 
 

3 5,4 m2 

LCD interaktif 1,08 m2 1 1,08 m2 

Jumlah  37,58 m2 

Sirkulsi 100% 37,58 m2 

Total luas 75,16 m2 

 
b. Area Formasi Jambe 

Penjelasan formasi: Usia 5 juta tahun yang lalu, Miosen Atas–

Pliosen Bawah. 

Jenis koleksi: fosil moluska laut, foraminifera, hiu (Notorhynchus & 

Isurus), panel informasi (penjelasan Formasi Jambe, moluska, 

foraminifera, hiu (Notorhynchus & Isurus)), LCD interaktif. 

Panel Meja vitrin 1 

P x t = 1 x 2 m P x l x t = 1,5 x 0,8 x 0,86 m 

 
L = 1,2m x 1,5m = 1,8 m2 

 
L = 1,5m x 2m = 3 m2 

Meja vitrin 2 LCD Interaktif 

P x l x t = 1,2 x 0,8 x 1,2 m P x l x t = 0,6 x 0,5 x 1,2 m 

 
L = 1,2m x 1,9m = 2,28 m2 

 
L = 0,9m x 1,2m = 1,08 m2 
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Diorama  

P x l x t = 5 x 3 x 2,5 m 

 
5m x 6m = 30 m2 

Layout 

 
 

Tabel 3.9: besaran ruang pameran (Formasi Jambe) 

JENIS KOLEKSI LUAS JUMLAH TOTAL  

Panel 
- Penjelasan formasi 
- Peta lokasi temuan fosil 
- Moluska (kerang laut)  
- Foraminifera 
- Hiu (Notorhynchus & Isurus)  

1,8 m2 
 

5 9 m2 

Meja vitrin 1 
- Fosil kerang laut 5 x 4 x 4 cm - 40 

x 24 x 22 cm 

3 m2 2 6 m2 

Meja vitrin 2 
- Fosil gigi hiu 2 x 2 x 0.8 cm 
- Fosil foraminifera 

2,28 m2 2 4,56 m2 

Diorama 30 m2 1 30 m2 

LCD interaktif 1,08 m2 1 1,08 m2 

Jumlah  50,64 m2 

Sirkulsi 100% 50,64 m2 

Total luas 101,28 m2 

 
c. Area Formasi Kancilan 

Penjelasan formasi: Usia 1,5 juta tahun yang lalu. 

Jenis koleksi: fosil peralatan batu dan Homo erectus, replika Homo 

erectus, panel informasi (penjelasan Formasi Kancilan, Homo 

erectus, peralatan batu), diorama, LCD interaktif. 
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Panel Meja vitrin 1 

P x t = 1 x 2 m P x l x t = 1,2 x 0,8 x 0,86 m 

 
L = 1,2m x 1,5m = 1,8 m2 

 
L = 1,2m x 1,9m = 2,28 m2 

Meja vitrin 2 LCD Interaktif 

P x l x t = 0,65 x 0,65 x 1,2 m P x l x t = 0,6 x 0,5 x 1,2 m 

 
L = 2m x 2m = 4 m2 

 
L = 0,9m x 1,2m = 1,08 m2 

Diorama Replika Homo erectus 

P x l x t = 5 x 3 x 2,5 m P x l = 1,2 x 1,2 m 

 
5m x 6m = 30 m2 

 
L = 3,2m x 2,2m = 7,04 m2 
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Tabel 3.10: besaran ruang pameran (Formasi Kancilan) 

JENIS KOLEKSI LUAS JUMLAH TOTAL  

Panel  
- Penjelasan formasi 

1,8 m2 
 

4 7,2 m2 
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- Peta lokasi temuan fosil 
- Peralatan batu 
- Homo erectus 

Meja vitrin 1 
- Kapak genggam & batu inti 22 x 

15 x 8 cm 
- Beliung persegi 4 x 2 x 1 cm – 12 x 

5 x 2.5 cm 

2,28 m2 2 4,56 m2 

Meja vitrin 2 
- Fosil tengkorak Homo erectus 

4 m2 1 4 m2 

Replika homo erectus (skala 1:1) 7,04 m2 1 7,04 m2 

LCD interaktif 1,08 m2 1 1,08 m2 

Diorama aktivitas berburu manusia 
purba 

30 m2 1 30 m2 

Jumlah  53,88 m2 

Sirkulsi 100% 53,88 m2 

Total luas 107,76 m2 

  

d. Area Formasi Slumprit 

Penjelasan formasi: Usia 700.000 tahun yang lalu. 

Jenis koleksi: fosil (tulang dan gigi vertebrata, fauna air tawar), 

replika fosil gajah, diorama, panel informasi (penjelasan Formasi 

Slumprit, fauna hutan terbuka, fauna hutan hujan tropis, fauna air 

tawar), peta lokasi temuan fosil, LCD interaktif. 

Panel Pedestal 1 

P x t = 1 x 2 m P x l x t = 4 x 1,5 x 0,8 m 

 
L = 1,2m x 1,5m = 1,8 m2 

 
L = 4,5 x 4 m = 18 m2 
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Pedestal 2 Vitrin 1 

P x l x t = 1,2 x 1 x 0,8 m P x l x t = 1,5 x 0,8 x 0,86 m 

 
L = 1,2m x 2m = 2,4 m2 

 
L = 1,5m x 2m = 3 m2 

Meja vitrin 2 Replika fosil gajah Stegodo 

P x l x t = 0,65 x 0,65 x 1,2 m P x l x t = 6 x 2 x 4m 

 
L = 2m x 2m = 4 m2 

 
11m x 9,5m = 104,5 m2 

Diorama LCD Interaktif 

P x l x t = 5 x 3 x 2,5 m P x l x t = 0,6 x 0,5 x 1,2 m 

 
5m x 6m = 30 m2 

 
L = 0,9m x 1,2m = 1,08 m2 
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Tabel 3.11: besaran ruang pameran (Formasi Slumprit) 

JENIS KOLEKSI LUAS JUMLAH TOTAL  

Panel  

− Penjelasan formasi 
− Peta lokasi temuan fosil 
− Fauna hutan terbuka 
− Fauna hutan hujan tropis 
− Fauna air tawar 

1,8 m2 
 

5 9 m2 

Pedestal 1 (Fosil gajah Stegodon) 

− Gading gajah 320 x 20 x 20 cm 
− Tulang lengan (humerus) 120 x 

40 x 35 cm 
− Tulang paha (femur) 140 x 42 x 

30 cm 

18 m2 1 18 m2 

Pedestal 2 (Fosil gajah Stegodon) 

− Rahang bawah (mandibula) 59 x 
57 x 29 cm 

− Tulang pinggul (pelvis) 85 x 80 x 
20 cm 

2,4 m2 2 4,8 m2 

Vitrin 1 
- Buballus palaeokerabau (kerbau 

purba) 100 x 38 x 27 cm 
- Dubiosa santeng (antelop jawa) 

32 x 30 x 15 cm 
- Bibos palaeosondaicus (banteng 

purba) 90 x 40 x 36 cm 
- Rhinoceros sp. (badak) 50 x 30 x 

8 cm 
- Hexaprotodon sivalensis (kuda 

air) 22 x 8 x 5 cm 
- Cervus javanicus (rusa jawa) 55 x 

18 x 15 cm 
- Felidae sp. (harimau) 28 x 22 x 

20 cm 

3 m2 7 21 m2 

Vitrin 2 
− Trionyc sp. (penyu air tawar) 20 x 

20 x 4 cm 

4 m2 4 16 m2 



78 
 

− Tempurung atas kura-kura 
(plastron Testudinidae) 20 x 7 x 3 
cm 

− Dentary Crocodillus (gigi buaya) 
1.5 x 2.5 x 1 cm 

− Osteichtyes (ikan bertulang 
keras) 5 x 4 x 4 cm 

Replika fosil gajah Stegodon 600 x 
240 x 350 cm 

104,5 m2 1 104,5 m2 

Diorama fauna hutan hujan tropis 
dan fauna air tawar 

30 m2 3 30 m2 

LCD interaktif 1,08 m2 3 3,24 m2 

Jumlah  206,54 m2 

Sirkulsi 100% 206,54 m2 

Total luas 413,08 m2 

 
e. Area Formasi Kedungmojo 

Penjelasan formasi: Usia Plestosen tengah, 500.000 tahun yang lalu. 

Jenis koleksi: fosil gajah purba, replika fosil gajah, diorama, panel 

informasi (penjelasan Formasi Kedungmojo, gajah purba), LCD 

interaktif. 

Panel Vitrin lantai 

P x t = 1 x 2 m P x l x t = 3 x 1,5 x 0,8 m 

 
L = 1,2m x 1,5m = 1,8 m2 

 
3m x 2,5m = 7,5 m2 

Vitrin  LCD Interaktif 

P x l x t = 1,5 x 0,8 x 0,86 m P x l x t = 0,6 x 0,5 x 1,2 m 

  
L = 1,5m x 2m = 3 m2 

 
L = 0,9m x 1,2m = 1,08 m2 
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Diorama 

P x l x t = 5 x 3 x 2,5 m 

 
5m x 6m = 30 m2 
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Tabel 3.12: besaran ruang pameran (Formasi Kedungmojo) 

JENIS KOLEKSI LUAS JUMLAH TOTAL  

Panel 

− Penjelasan formasi 
− Peta lokasi temuan fosil 
− Gajah purba (Elephas 

namadicus) 

1,8 m2 
 

3 5,4 m2 

Vitrine lantai (replika Elephas 
namadicus) 120 x 160 x 60 cm 

7,5 m2 1 7,5 m2 

Meja vitrin (Elephas namadicus) 3 m2 2 6 m2 

LCD interaktif 1,08 m2 1 1,08 m2 

Diorama 30 m2 1 30 m2 

Jumlah  49,98 m2 

Sirkulsi 100% 49,98 m2 

Total luas 99,96 m2 

 
f. Area Formasi Sukobubuk 

Menggambarkan aktivitas vulkanik yang membentuk lapisan tanah 

di Situs Patiayam. Usia 200.000 tahun yang lalu. 

Jenis koleksi: diorama, panel informasi (penjelasan Formasi 

Sukobubuk, aktivitas vulkanik), LCD interaktif. 
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Panel LCD Interaktif 

P x t = 1 x 2 m P x l x t = 0,6 x 0,5 x 1,2 m 

 
L = 1,2m x 1,5m = 1,8 m2 

 
L = 0,9m x 1,2m = 1,08 m2 

Diorama 

P x l x t = 5 x 3 x 2,5 m 

 
5m x 6m = 30 m2 
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Tabel 3.13: besaran ruang pameran (Formasi Sukobubuk) 

JENIS KOLEKSI LUAS JUMLAH TOTAL  

Panel 

− Penjelasan formasi 
− Aktivitas vulkanik 

1,8 m2 
 

2 3,6 m2 

LCD interaktif 1,08 m2 1 1,08 m2 

Diorama 30 m2 1 30 m2 

Jumlah  34,68 m2 

Sirkulsi 100% 34,68 m2 

Total luas 69,36 m2 

 
g. Area Formasi Alluvial 

Menggambarkan proses pengendapan Sungai Kancilan dan Sungai 

Ampo yang membentuk lapisan tanah di Situs Patiayam. 
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Jenis koleksi: diorama, panel informasi (penjelasan Formasi Alluvial, 

proses pengendapan sungai), LCD interaktif. 

Panel LCD Interaktif 

P x t = 1 x 2 m P x l x t = 0,6 x 0,5 x 1,2 m 

 
L = 1,2m x 1,5m = 1,8 m2 

 
L = 0,9m x 1,2m = 1,08 m2 

Diorama 

P x l x t = 5 x 3 x 2,5 m 

 
5m x 6m = 30 m2 
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Tabel 3.14: besaran ruang pameran (Formasi Alluvial) 

JENIS KOLEKSI LUAS JUMLAH TOTAL  

Panel 

− Penjelasan formasi 
− Proses pengendapan sungai 

1,8 m2 
 

2 3,6 m2 

LCD interaktif 1,08 m2 1 1,08 m2 

Diorama 30 m2 1 30 m2 

Jumlah  34,68 m2 

Sirkulsi 100% 34,68 m2 

Total luas 69,36 m2 
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h. Area Apresiasi Peneliti 

Merupakan ruang apresiasi bagi para peneliti yang telah melakukan 

penelitian di Situs Patiayam. 

Jenis koleksi: koleksi fosil temuan baru, diorama (proses penggalian 

fosil dan rekonstruksi fosil), panel informasi (periode penelitian dan 

profil peneliti), LCD interaktif, monitor display. 

Panel Monitor Display 

P x t = 1 x 2 m P x t = 1 x 1,9 m 

 
L = 1,2m x 1,5m = 1,8 m2 

 
1m x 1,5m = 1,5 m2 

Pedestal  LCD Interaktif 

P x l x t = 0,65 x 0,65 x 1,2 m P x l x t = 0,6 x 0,5 x 1,2 m 

 
L = 2m x 2m = 4 m2 

 
L = 0,9m x 1,2m = 1,08 m2 

Diorama Vitirn Dinding 

P x l x t = 3 x 1,5 x 1,5 m P x l x t = 1,2 x 0,4 x 1,7 m 

 
L = 3m x 3.5m =10,5 m2 

 
1,5m x 1,5m = 2,25 m2 
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Layout 

 
 

Tabel 3.15: besaran ruang pameran (Area Apresiasi Peneliti) 

JENIS KOLEKSI LUAS JUMLAH TOTAL  

Panel (Periode penelitian) 1,8 m2 6 10,8 m2 

LCD interaktif 1,08 m2 3 3,24 m2 

Monitor display 1,5 m2 4 6 m2 

Vitrine dinding 
- Profil peneliti  
- Peralatan peneliti 

2,25 m2 3 6,75 m2 

Pedestal (fosil temuan baru) 4 m2 3 12 m2 

Diorama  
- Proses penggalian fosil 
- Proses rekonstruksi fosil 

10,5 m2 2 21 m2 

Jumlah  59,79 m2 

Sirkulsi 100% 59,79 m2 

Total luas 119,58 m2 

 
C. Studi Kebutuhan Luas/Besaran Bangunan dan Lahan 

Studi kapasitas, jumlah dan besaran ruang didasarkan pada:  

NAD  : Neufert Architect Data 
TSS : Time Saver Standard for Building Types 
SRK  : Studi Ruang Khusus 
SBR : Studi Besaran Ruang 
ASM  : Asumsi 
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Tabel 3.16: Fasilitas Pameran 

FASILITAS PAMERAN 

Kebutuhan Ruang Kapasitas Standar / 
Ukuran 

Sumber Jumlah 

Lobby  
Hall  
Loket  
Informasi  
Ruang antrian  
Seating group  
Keamanan 

 
80 orang 
2 orang 
1 orang 

2, @ 10 orang 
3 bangku 
1 orang 

 
0,65 m2 
1,9 m2 
1,9 m2 
0,28 m2 

2 m2 
1,9 m2 

 
NAD 
NAD 
NAD 
NAD 
ASM 
NAD 

 
52 m2 
3,8 m2 
1,9 m2 
5,6 m2 
6 m2 

1,9 m2 

Total  71,2 m2 

Sirkulasi 100% 71,2 m2 

Total Luas  142,4 m2 

Area Pamer 
Area Pengantar  
Formasi Jambe 
Formasi Kancilan 
Formasi Slumprit 
Formasi Kedungmojo 
Formasi Sukobubuk 
Formasi Alluvial 
Area Apresiasi Peneliti  

   
SRK 
SRK 
SRK 
SRK 
SRK 
SRK 
SRK 
SRK 

 
75,16 m2 

101,28 m2 
107,76 m2 
413,08 m2 
99,96 m2 
69,36 m2 
69,36 m2 

119,58 m2 

Total Luas  1055,54 m2 

Seating Group  6 spot 3,93 m2 SBR 23,58 m2 

Area servis 
Toilet pria 
 
 
Toilet wanita 
 
Toilet difabel 
Janitor  

 
2 WC 

3 urinoir 
2 wastafel 

3 WC 
2 wastafel 

1 unit 
1 unit 

 
1,8 m2 

0,6 m2 
1,6 m2 
1,8 m2 

1,6 m2 
2,8 m2 
2 m2 

 
NAD 
NAD 
NAD 
NAD 
NAD 
NAD 
ASM 

 
3,6 m2 
1,8 m2 
3,2 m2 
5,4 m2 
3,2 m2 
2,8 m2 
2 m2 

Total  22 m2 

Sirkulasi 30% 6,6 m2 

Total Luas 28,6 m2 

LUAS KESELURUHAN +  
GROSS FACTOR (10%) 

1.250,12 m2 +  125,02 m2 1.375,14 
m2 

 

Tabel 3.17: Fasilitas Edukasi 

FASILITAS EDUKASI 

Kebutuhan Ruang Kapasitas Standar / 
Ukuran 

Sumber Jumlah 

Ruang Audiovisual 
Seat 
Control room & 
penyimpanan 

 
100 orang 

1 unit 

 
57,6m2 / 49org 

25,2 m2 

 
TSS 
TSS 

 
115,2 m2 
25,2 m2 

Total  140,4 m2 

Sirkulasi 30% 42,12 m2 

TOTAL LUAS  182,52 m2 

Perpustakaan 
Area baca 
Area multimedia 
Area peminjaman 
Penitipan barang 
Area buku 

 
50 orang 
5 orang 
2 orang 
1 unit 

2000 buku 

 
3,15 m2 / 4 org 

0,8 m2 
2,6 m2 

 
15m2/1000buku 

 
TSS 
SBR 
TSS 
ASM 
NAD 

 
39,38 m2 

4 m2 
5,2 m2 
12 m2 
30 m2 
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Ruang penyimpanan 
Ruang fotokopi 

1 unit 
1 unit 

 ASM 
ASM 

20 m2 
12 m2 

Total  122,58 m2 

Sirkulasi 30% 36,78 m2 

TOTAL LUAS  159,36 m2 

Area Bermain Anak 
Bermain di meja 
Bermain di lantai 
Ruang penyimpanan 

 
40 orang 
40 orang 

1 unit 

 
1,84 m2 / 2 org 

1 m2 

 
TSS 
SBR 

 
36,8 m2 

40 m2 

Total  76,8 m2 

Sirkulasi 50% 38,4 m2 

TOTAL LUAS  115,2 m2 

Area servis 
Toilet pria 
 
 
Toilet wanita 
 
Toilet difabel 
Janitor  

 
2 WC 

3 urinoir 
2 wastafel 

3 WC 
2 wastafel 

1 unit 
1 unit 

 
1,8 m2 

0,6 m2 
1,6 m2 
1,8 m2 

1,6 m2 
2,8 m2 
2 m2 

 
NAD 
NAD 
NAD 
NAD 
NAD 
NAD 
ASM 

 
3,6 m2 
1,8 m2 
3,2 m2 
5,4 m2 
3,2 m2 
2,8 m2 
2 m2 

Total  22 m2 

Sirkulasi 30% 6,6 m2 

Total Luas 28,6 m2 

LUAS KESELURUHAN +  
GROSS FACTOR (10%) 

485,68 m2 +  48,57 m2 534,25 m2 

 

Tabel 3.18: Fasilitas Penunjang 

FASILITAS PENUNJANG 

Kebutuhan Ruang Kapasitas Standar / 
Ukuran 

Sumber Jumlah 

Kafetaria  
Stall 
Area makan 

 
5 stall 

30 meja 

 
9 m2 

1,8 m2 

 
SBR 
SBR 

 
45 m2 

54 m2 

Total  99 m2 

Sirkulasi 40% 39,6 m2 

TOTAL LUAS  138,6 m2 

Toko Souvenir 
Pengunjung  
Kasir  
Etalase 
Rak  
Gudang penyimpanan 

 
40 orang 

1 unit 
4 unit 
8 unit 
1 unit 

 
0,75 m2 

9 m2 
1,6 m2 
2 m2 
12 m2 

 
DA 
TSS 
SBR 
NAD 
ASM 

 
30 m2 
9 m2 

6,4 m2 
16 m2 
12 m2 

Total  73,4 m2 

Sirkulasi 30% 22,02 m2 

TOTAL LUAS 95,42 m2 

ATM Center 3 unit 2,16 m2 DA 6,48 m2 

Plaza 1 unit 118 m2 ASM 118 m2 

Mushola 
Lemari penitipan 
Ruang wudhu 
Ruang sholat 

 
1 unit 
2 unit 
1 unit 

 
5,25 m2 
2,88 m2 
38 m2 

 
SBR 
SBR 
SBR 

 
5,25 m2 
5,76 m2 
38 m2 

Total  49,01 m2 

Sirkulasi 100% 49,01 m2 

TOTAL LUAS 98,02 m2 

Area servis 
Toilet pria 

 
2 WC 

 
1,8 m2 

 
NAD 

 
3,6 m2 
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Toilet wanita 
 
Toilet difabel 
Janitor  

3 urinoir 
2 wastafel 

3 WC 
2 wastafel 

1 unit 
1 unit 

0,6 m2 
1,6 m2 
1,8 m2 

1,6 m2 
2,8 m2 
2 m2 

NAD 
NAD 
NAD 
NAD 
NAD 
ASM 

1,8 m2 
3,2 m2 
5,4 m2 
3,2 m2 
2,8 m2 
2 m2 

Total  22 m2 

Sirkulasi 30% 6,6 m2 

TOTAL LUAS  28,6 m2 

LUAS KESELURUHAN +  
GROSS FACTOR (10%) 

485,12 m2 +  48,52 m2 533,64 m2 

 

Tabel 3.19: Fasilitas Pengelola 

FASILITAS PENGELOLA 

Kebutuhan Ruang Kapasitas 
Standar / 
Ukuran 

Sumber Jumlah 

Ruang kepala museum 
R. Kepala 
R. Sekertaris 
R. Tamu 

 
1 unit 
1 unit 

1 unit,4 orang 

 
15 m2 
8 m2 
8 m2 

 
TSS 
TSS 
TSS 

 
15 m2 
8 m2 
8 m2 

Total 31 m2 

Sirkulasi 30% 9,3 m2 

TOTAL 71,3 m2 

Bid. Administrasi  
R. Kepala 
R. Staff Adm 

 
1 orang 
10 orang 

 
8 m2 

2 m2/orang 

 
TSS 
NAD 

 
8 m2 

20 m2 

Total 28 m2 

Sirkulasi 30% 8,4 m2 

TOTAL LUAS 36,4 m2 

Bid. Pameran  
R. Kepala 
R. Staff Pameran 

 
1 orang 
14 orang 

 
8 m2 

2 m2/orang 

 
TSS 
NAD 

 
8 m2 

28 m2 

Total 36 m2 

Sirkulasi 30%  10,8 m2 

TOTAL LUAS 46,8 m2 

Bid. Perpustakaan   
R. Kepala 
R. Staff perpustakaan  

 
1 orang 
6 orang 

 
8 m2 

2 m2/orang 

 
TSS 
NAD 

 
8 m2 

12 m2 

Total 20 m2 

Sirkulasi 30% 6 m2 

TOTAL LUAS 26 m2 

Bid. Rekreasi  
R. Kepala 
R. Staff Rekreasi 

 
1 orang 
5 orang 

 
8 m2 

2 m2/orang 

 
TSS 
NAD 

 
8 m2 

10 m2 

Total 18 m2 

Sirkulasi 30% 5,4 m2 

TOTAL LUAS 23,4 m2 

Fasilitas Konservasi 
Ruang kepala 
Ruang kerja kurator 
Ruang diskusi 
Ruang dokumentasi 
Laboratorium konservasi 
Bengkel kerja reparasi 
Ruang fumigasi 
R. transit koleksi 

 
1 orang 
4 orang 
10 orang 

1 unit 
1 unit 
1 unit 
1 unit 
1 unit 

 
8 m2 

5,5 m2 

2,7 m2 

20 m2 
47 m2 

70 m2 

10 m2 

50 m2 

 
TSS 
TSS 
TSS 

 ASM 
NAD 
ASM 
SBR 
NAD 

 
8 m2 
22 m2 

27 m2 

20 m2 
47 m2 

70 m2 

10 m2 

50 m2 
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R. penyimpanan koleksi 
Gudang Peralatan 
R. ganti & locker 

1 unit 
1 unit 

1 unit, 20 orang 

100 m2 

30 m2 
1,8 m2 

ASM 
SBR 
SBR 

100 m2 

30 m2 
36 m2 

Total  420 m2 

Sirkulasi 30% 126 m2 

TOTAL LUAS 546,8 m2 

Lobby 10 orang 12,6 m2/5org TSS 25,2 m2 

Total + Sirkulasi 60%  40,32 m2 

Ruang rapat  12 orang 49,42 
m²/12org 

TSS 49,42 m2 

Total + Sirkulasi 30% 64,25 m2 

Ruang arsip 
Gudang  

1 unit 
1 unit 

 ASM 
ASM 

12 m2 
12 m2 

Total + Sirkulasi 30% 31,2 m2 

Ruang istirahat  
Pantry 
R. istirahat 

 
1 unit 

10 orang 

  
ASM 
ASM 

 
8 m2 

20 m2 

Total 28 m2 

Sirkulasi 30% 8,4 m2 

TOTAL LUAS 36,4 m2 

Area servis 
Toilet pria 
 
 
Toilet wanita 
 
Toilet difabel 
Janitor  

 
2 WC 

3 urinoir 
2 wastafel 

3 WC 
2 wastafel 

1 unit 
1 unit 

 
1,8 m2 

0,6 m2 
1,6 m2 
1,8 m2 

1,6 m2 
2,8 m2 
2 m2 

 
NAD 
NAD 
NAD 
NAD 
NAD 
NAD 
ASM 

 
3,6 m2 
1,8 m2 
3,2 m2 
5,4 m2 
3,2 m2 
2,8 m2 
2 m2 

Total  22 m2 

Sirkulasi 30% 6,6 m2 

TOTAL LUAS  28,6 m2 

LUAS KESELURUHAN +  
GROSS FACTOR (10%) 

950,67 m2 +  95,07 m2 1.054,74 
m2 

 

Tabel 3.20: Fasilitas Servis 

FASILITAS SERVIS 

Kebutuhan Ruang Kapasitas Standar / 
Ukuran 

Sumber Jumlah 

Ruang Utilitas 
Ruang panel 
Ruang trafo 
Ruang Genset 
R. pompa & reservoir 
R. AHU 
R. Chiller 
IPAL 

 
1 unit 
1 unit 
1 unit 
1 unit 
2 unit 
1 unit 
1 unit 

 
12 m² 
12 m² 
80 m² 
30 m² 
15 m² 
96 m² 
12 m² 

 
ASM 
ASM 
TS 

ASM 
ASM 
ASM 
ASM 

 
12 m² 
12 m² 
80 m² 
30 m² 
20 m² 
96 m² 
12 m² 

Total  262 m² 

Sirkulasi 10% 26,2 m² 

TOTAL LUAS 288,2 m² 

Loading Dock 
Ruang bongkar muat 
Ruang parkir truk 

 
2 unit 
2 unit 

 
24 m² 
48 m² 

 
NAD 
NAD 

 
48 m² 
96 m² 

Total  144 m² 

Sirkulasi 100% 144 m² 

TOTAL LUAS 288 m² 

Servis      
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Pos keamanan 
R. cleaning service 

2 unit, @ 2 orang 
1 unit 

4 m² 
20 m² 

ASM 
ASM 

8 m² 
20 m² 

Total 28 m² 

Sirkulasi 30% 8,4 m² 

TOTAL LUAS 36,4 m² 

LUAS KESELURUHAN + 
GROSS FACTOR (10%) 

612,6 m2 +  61,26 m2 673,86 m2 

 
Tabel 3.21: Kebutuhan luas terbangun 

Fasilitas Luasan 
Pameran  1.375,14 m2 

Edukasi 534,25 m2 

Penunjang  533,64 m2 

Pengelola 1.054,74 m2 

Servis 673,86 m2 

TOTAL LUAS 4.162,63 m² 

 
Kebutuhan Luas Area Parkir 

Prediksi daya tampung jumlah pengelola dan pengunjung di 

dalam bangunan: 

− Jumlah pengelola 60 orang 

− Jumlah pengunjung hari terpadat 340 orang 

Prediksi Kebutuhan Lahan Parkir Pengunjung 

Kebutuhan lahan parkir dihitung dari jumlah pengunjung dalam 

satu periode kunjungan dalam sehari. Jumlah pengunjung dalam satu 

hari pada hari terpadat diasumsikan sebanya 340 orang. Waktu 

kunjungan dalam sehari adalah 8 jam (08.00-16.00). Lama kunjungan 

per orang diasumsikan selama 2 jam. Sehingga banyaknya pengunjung 

dalam satu periode kunjungan adalah (340:8) x 2 = 85 orang. 

− 25% menggunakan mobil = 22 orang  

 50% mobil kapasitas 2 orang (11 orang) = 6 mobil 

 50% mobil kapasitas 4 orang (11 orang) = 3 mobil 

− 65% menggunakan sepeda motor = 56 orang  

 50% motor kapasitas 1 orang (28 orang) = 28 motor 



89 
 

 50% motor kapasitas 2 orang (28 orang) = 14 motor 

− 10% menggunakan kendaraan umum. 

− Untuk mengantisipasi hari raya / event tertentu, disediakan parkir bus 

sebanyak 2 bus. 

Perhitungan luas lahan parkir: 

− Mobil = (5 x 2,5) m2 x 9 mobil = 112,5 m2  

− Sepeda motor = (2,25 x 1) m2 x 42 motor = 94,5 m2  

− Bus = (7 x 3) m2 x 2 = 42 m2 

− Total + sirkulasi 100% = 249 + 249 = 498 m2 

Prediksi Kebutuhan Lahan Parkir Pengelola 

Tabel 3.22: Prediksi kebutuhan lahan parkir pengelola 
Asumsi Standar luas Jumlah 

4 orang menggunakan mobil 12,5 m² 50 m² 

36 orang menggunakan sepeda motor 2,25 m² 81 m² 

20 orang menggunakan kendaraan 
umum / antar jemput 

  

Total + sirkulasi 100%  262 m² 

 
Total kebutuhan luasan parkir pengunjung dan pengelola adalah 

760 m2. 

Kebutuhan Luas Tapak 

Berdasarkan RUTRK Kabupaten Kudus 2010-2029, bangunan 

komersil di jalan lokal primer memiliki ketentuan sebagai berikut: 

− koefisen dasar bangunan (KDB) sebesar 60%, 

− koefisien lantai bangunan (KLB) sebesar 1,2, 

− ketinggian bangunan 1-2 lantai. 

Bangunan museum direncanakan dengan ketinggian maksimal 

dua lantai sehingga perhitungan kebutuhan luas tapak adalah sebagai 

berikut. 
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− Luas tapak = total luas bangunan : KLB 

= 4.162,63 m² : 1,2 

= 3.468,86 m² 

− Luas lantai dasar = KDB x luas tapak 

= 60% x 3.468,86 m² 

= 2.081,315 m² 

Luas tapak minimal yang dibutuhkan adalah 3.468,86 m², sedangkan 

luas tapak yang tersedia adalah 7.488 m2 sehingga luas tapak yang 

tersedia mampu memenuhi kebutuhan luas museum.  

D. Studi Citra Arsitektural 

Museum Fosil Patiayam merupakan sarana konservasi sekaligus 

rekreasi edukatif. Museum ini menyimpan berbagai fosil yang ditemukan di 

situs purbakala Patiayam yang sebagian besar merupakan fosil hewan 

purba. Museum ini termasuk jenis museum sejarah arkeologi dengan 

karakteristiknya berupa koleksi yang memiliki tema tertentu. Jenis museum 

ini memerlukan penekanan komperhensif atau penekanan dalam 

pemahaman sehingga diperlukan suatu konsep yang mendukung 

penekanan tersebut.  

Bangunan harus dapat memberikan ciri khas sebagai sebuah 

bangunan museum dari segi visual. Melalui proses redesain diharapkan 

museum ini menjadi lebih menarik di mata masyarakat namun tetap bisa 

menyatu dengan lingkungan sekitar. 
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3.3. ANALISIS PENDEKATAN SISTEM BANGUNAN 

3.3.1. Studi Sistem Struktur & Enclosure 

Berdasarkan RUTRK Kabupaten Kudus 2010-2029, bangunan 

komersil di jalan lokal primer memiliki ketentuan koefisen dasar bangunan 

(KDB) sebesar 60%, koefisien lantai bangunan (KLB) sebesar 1,2, dan 

ketinggian bangunan 1-2 lantai. Museum direncanakan dengan ketinggian 

bangunan maksimal dua lantai sehingga menggunakan struktur bangunan 

low rise building. 

Terdapat beberapa kriteria dalam pemilihan struktur bangunan, yaitu 

sebagai berikut.  

− Strength, yaitu kekuatan struktur dalam memikul beban.  

− Stability, yaitu kestabilan bangunan di mana bagian struktur dapat saling 

mendukung. 

− Sustainability, yaitu struktur dapat dikembangkan di masa depan. 

− Security, yaitu keamanan struktur terhadap penghuni, beban bangunan, 

angin, dan gempa. 

− Serviceability, dapat melayani kegiatan di dalamnya. 

− Durability, yaitu keawetan bahan struktur yang digunakan. 

A. Superstructure 

Superstructure adalah struktur yang berada di permukaan tanah. 

Superstructure meliputi struktur dinding dan struktur atap.  

Berikut adalah struktur dinding yang bisa digunakan untuk 

bangunan museum dengan karakter low-rise building. 
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1. Struktur Rangka 

Struktur rangka terdiri dari komposisi kolom dan balok. Kolom 

berfungsi sebagai penyalur beban dan gaya menuju ke tanah, 

sedangkan balok berfungsi sebagai pengikat antarkolom dan media 

pembagan beban dan gaya ke kolom. 

Sistem struktur rangka cocok digunakan pada bangunan 

museum karena modul struktur dapat menyesuaikan kebutuhan 

ruang sehingga mempermudah dalam penataan layout ruang.  

2. Struktur Dinding Sejajar 

Pada sistem struktur dinding sejajar hanya dinding-dinding 

yang searah saja yang menerima beban (arah melintang atau 

membujur). Kelebihan sistem struktur ini adalah kuat dalam 

menahan gaya tekan. Kekurangan struktur ini adalah keterbatasan 

bukaan karena dinding berfungsi sebagai penahan beban dan lemah 

terhadap gaya lateral.  

 

Struktur atap memiliki persyaratan yaitu: (1) kuat menahan beban 

sendiri dan beban yang bekerja padanya, (2) tahan terhadap cuaca, (3) 

kemiringan atau sudut atap sesuai dengan material penutupnya. 

Bentang ruangan pada museum cukup besar terutama pada ruang 

pameran yang membutuhkan keleluasaan. Berikut adalah beberapa 

pilihan struktur atap yang dapat diterapkan pada bangunan museum.  

1. Struktur Rangka Batang (Truss) 

Rangka batang (truss) adalah gabungan batang-batang yang 

membentuk struktur berbentuk segitiga dan terhubung satu sama 



93 
 

lain, serta dibebani pada sendi-sendinya. Susunan batang-batang 

tersebut berfungsi untuk menciptakan kekakuan sehingga bisa 

mencapai bentangan yang besar.  

2. Struktur Space Frame 

 
Gambar 3.30: space frame 

Sumber : https://hindustanalcoxlimited.wordpress.com 

Diakses : 21 Februari 2017, pukul 20:27 WIB 

Space frame terdiri dari susunan tiga dimensi dari batang-

batang lurus. Batang-batang space frame bisa kaku atau 

dihubungkan dengan sendi, atau dapat pula berupa gabungan 

antara keduanya. Berprinsip pada kerjasama antara batang–

batangnya yang vertikal serta diagonal dalam satu rangkaian. 

Susunan batang-batang yang membentuk ruang menciptakan 

kekakuan sehingga tepat digunakan untuk bangunan dengan 

bentangan yang lebar. 

Tabel 3.23: kelebihan & kekurangan space frame 
Kelebihan Kekurangan 

 Ringan: Berbahan dasar pipa 
galvanis dan alumunium 
menjadikan berat struktur kecil.  

 Fabrikasi: Produk pabrik yang 
bentuk dan ukurannya seragam 
dan presisi. 

 Bentuk fleksibel 

 Estetis: Bentuk strukturnya indah 
dan memiliki unsur estetika. 

 Mahal : Elemen fabrikasi 
menjadikan harga struktur ini 
mahal 

 Ahli di bidang struktur space 
frame masih terbatas jumlahnya. 

 Struktur yang digunakan 
berbahan dasar logam sehingga 
tidak tahan terhadap panas. 

  

 
  

https://hindustanalcoxlimited.wordpress.com/
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B. Substructure (Fondasi) 

Fondasi merupakan konstruksi di bawah permukaan tanah yang 

bertugas memikul beban bangunan diatasnya. Pemilihan fondasi perlu 

memperhatikan daya dukung tanah, kedalaman, kekuatan untuk 

menerima beban, serta ketahanan seismic. Berikut adalah beberapa 

jenis fondasi dangkal yang dapat diterapkan pada bangunan museum. 

1. Fondasi Telapak  

Fondasi telapak adalah fondasi yang berdiri sendiri dalam 

mendukung bangunan secara langsung pada tanah. Fondasi ini 

digunakan untuk tanah dengan daya dukung 1,5-2 kg/m2. Fondasi 

telapak terbuat dari beton bertulang dengan telapak berbentuk segi 

empat. 

 
Gambar 3.31: Fondasi telapak 

Sumber: www.dataarsitek.com, 2017 

2. Fondasi Menerus 

Fondasi yang digunakan untuk mendukung sederetan kolom 

yang berjarak dekat sehingga bila dipakai pondasi telapak sisinya 

akan terhimpit satu sama lainnya. Fondasi menerus juga biasa 

digunakan untuk fondasi dinding yang menopang seluruh beban 

atap/bangunan. 
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C. Struktur Lantai 

Lantai harus dapat menopang beban hidup (orang, perabot) dan 

beban mati (konstruksi lantai itu sendiri). Lantai harus relatif kaku namun 

tetap mempertahankan elastisitasnya. Berikut adalah sistem plat dan 

balok yang digunakan untuk struktur lantai. 

1. One Way Slab 

Sistem one way slab (sistem plat lantai satu arah) ditumpu 

oleh balok yang ditempatkan sejajar (dua sisi berlawanan) sehingga 

penyaluran beban hanya satu arah.  

2. Two Way Slab 

Sistem two way slab (sistem plat lantai dua arah) ditumpu oleh 

balok di keempat sisi sehingga penyaluran beban ke dua arah yang 

kemudian disalurkan ke kolom dan fondasi. 

 
Gambar 3.32: one way slab 

Sumber: www.civilengineersforum.com, 2017 

 
Gambar 3.33 two way slab 

Sumber: www.civilengineersforum.com, 2017 

D. Sistem Enclosure 

1. Penutup Atap 

a. Galvalume 

Galvalume merupakan material baja dengan pelapisan yang 

mengandung unsur alumunium dan zinc. Lapisan tersebut bertujuan 

untuk mencegah korosi atau karat. Kelebihan material ini adalah 

mudah dibentuk sehingga bentuk atap bisa fleksibel.  
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Gambar 3.34: galvalume 
Sumber: www.dis.or.id, 2017 

b. Plat Beton    

Atap ini terbuat dari plat beton bertulang. Atap plat beton juga 

bisa difungsikan sebagai atap bertanaman untuk mereduksi panas. 

 
Gambar 3.35: green roof 

Sumber: naturalarchitecture.blogspot.com, 2017 

c. Fiberglass PTFE 

Fiberglass adalah solusi untuk atap tembus cahaya 

(translucent) yang digunakan sebagai atap skylight atau penerang. 

Polytetrafluoroethylene (PTFE) adalah salah satu kelas dari plastik 

yang dikenal sebagai fluoropolymers. PTFE memiliki sifat self-

cleaning, daya tahan terhadap api dan masa pemakaian melebihi 25 

tahun. 

 
Gambar 3.36: aplikasi fiberglass PTFE 

Sumber: www.archiexpo.com, 2017 
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2. Dinding  

a. Curtain Wall  

Curtain wall adalah sebuah pelapis atau penutup dinding 

bangunan bagian luar untuk melindungi area bangunan bagian 

dalam dari terpaan sinar matahari langsung dari angin, dan dari 

curahan air hujan. Bahan seperti kaca dan metal memberikan kesan 

ringan terhadap bangunan. Bahan seperti batu alam memberikan 

kesan alami pada bangunan. 

 
Gambar 3.37: batu alam 

Sumber: www.archipost.com, 2017 

 
Gambar 3.38: glass curtain wall 

Sumber: www.tysystem.cc, 2017 

b. Dinding Pengisi 

Berikut adalah alternatif material dinding pengisi. 

Tabel 3.24: alternatif dinding pengisi 

Alternatif  Kelebihan  Kekurangan 

Dinding Bata Merah 
Bata merah terbuat dari 
tanah liat yang dibakar 
hingga kering dan 
berwarna kemerahan. 
Memiliki dimensi 
22x11x5cm. 

 Memiliki kekuatan 
dan daya tahan yang 
baik 

 Mudah dalam 
pemasangan 

 Waktu pemasangan 
lama 

 Menimbulkan beban 
yang cukup besar 
pada struktur 
bangunan 

Dinding Bata Ringan 
Bata ringan 
(hebel/celcon) ini cukup 
ringan, halus dan 
memilki tingkat kerataan 
yang baik. 

 Pelaksanaannya 
lebih cepat daripada 
pemakaian bata 
biasa 

 Lebih ringan dari 
pada bata biasa 
sehingga 
memperkecil beban 
struktur 

 Membutuhkan 
perekat khusus 

 Jika terkena air, 
membutuhkan waktu 
untuk kering lebih 
lama dari bata biasa 
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c. Dinding Partisi 

Dinding partisi digunakan untuk sekat ruang di dalam 

bangunan. Alternatif dinding partisi yang bisa digunakan adalah 

dinding fibercement. Dinding jenis ini terbuat dari panel kalsium 

silikat dan diperkuat dengan serat selulosa. Kelebihan dari dinding 

fibercement adalah tahan terhadap air dan lembap serta tidak mudah 

terbakar karena tidak menyebarkan nyala api. Dinding ini bisa 

digunakan pada fasilitas pameran atau fasilitas pengelolaan.  

 
Gambar 3.39: fiber cement board 

Sumber: www.jayswal.co.in, 2017 

3. Penutup Lantai 

a. Keramik  

Terbuat dari tanah liat yang dibakar. Bersifat tahan air dan 

mudah dalam perawatannya. Memiliki motif beragam dan harga 

variatif. Lantai keramik bisa digunakan pada fasilitas pamer, fasilitas 

konservasi, dan fasilitas pengelolaan.  

b. Marmer  

 
Gambar 3.40: lantai marmer 

Sumber: www.architectaria.com, 2017 
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Marmer adalah batuan kristalin kasar yang berasal dari batu 

gamping atau dolomit. Kelebihannya adalah tahan api dan lebih kuat 

daripada jenis penutup lantai lainnya. Kekurangannya yaitu 

memerlukan perawatan khusus dan tidak bisa terpapar sinar 

matahari terus-menerus. Lantai marmer memberikan kesan mewah 

pada ruangan, oleh karena itu lantai marmer bisa digunakan pada 

ruang lobby atau hall.  

c. Kayu dan Parket 

Lantai kayu dan parket memiliki sejenis lidah dan mulut 

(tongue & groove) pada keempat sisinya yang berfungsi sebagai 

pengunci antar lembar saat pemasangan. Kelebihannya adalah 

memiliki motif alami dan mudah dibersihkan. Kekurangannya adalah 

mudah terbakar dan tergores serta menyerap air. Lantai parket 

bersifat lunak sehingga bisa digunakan pada ruang bermain yang 

penggunanya adalah anak-anak. Selain itu, lantai parket juga bisa 

digunakan di ruang audiovisual.  

 
Gambar 3.41: parket 

Sumber: www.giriparket.net, 2017 

d. Karpet  

Lantai karpet cocok diaplikasikan di ruangan yang memakai 

pendingin ruangan. Pada bangunan museum, karpet bisa digunakan 
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di ruang audiovisual. Kelebihan lantai karpet adalah menimbulkan 

kesan hangat dan proses pemasangan yang mudah. 

e. Paving Block 

Paving block adalah pilihan material penutup untuk luar 

ruangan. Kelebihan paving block adalah tidak mudah rusak oleh 

perubahan cuaca dan menyerap air. 

4. Plafond  

Berikut adalah alternatif material plafond yang bisa digunakan 

untuk bangunan museum.  

Tabel 3.25: alternatif jenis plafond 

Jenis  Kelebihan Kekurangan 

Gypsum  
Plafond gypsum bisa 
digunakan pada ruang 
pameran, fasilitas 
pengelola, fasilitas 
konservasi, dan fasilitas 
edukasi. 

 Sambungan tidak 
tampak. 

 Dapat dibuat beragam 
bentuk bertingkat dan 
kubah. 

 Perawatan dan 
perbaikan mudah. 

 Pemasangan cepat 
dan rapi. 

 Tidak dimakan rayap. 

 Tidak tahan air. 

 Membutuhkan 
keahlian dalam 
pemasangan. 

 Tidak tahan benturan. 

Acoustic tile  
Acoustic tile digunakan 
pada ruangan yang 
memerlukan persyaratan 
akustik khusus misalnya 
pada ruang audiovisual. 

 Meredam suara 
dengan baik. 

 Ringan. 

 Proses pemasangan 
cepat. 

 Tidak tahan air. 

 Harga relatif mahal. 
 

Aluminium composite 
panel  
Plafond ACP mudah 
dibentuk sehingga bisa 
digunakan pada ruang 
lobby atau ruang 
pameran. 

 Tahan api dan air. 

 Ringan. 

 

Fibercement (GRC) 
Plafond GRC bisa 
digunakan pada fasilitas 
pengelola, fasilitas 
konservasi, serta fasilitas 
perpustakaan. 

 Tahan api dan air. 

 Ringan. 

 Proses pengerjaan 
mudah. 

 Tidak tahan benturan. 
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3.3.2. Studi Sistem Utilitas 

A. Sistem Pencahayaan 

1. Pencahayaan Alami 

Pencahayaan alami berasal dari cahaya matahari langsung 

(sunlight), cahaya matahari yang sudah tersebar di langit (daylight). 

Pada bangunan museum, pencahayaan alami digunakan pada 

ruang-ruang yang tidak meyimpan fosil seperti fasilitas pengelolaan, 

perpustakaan, fasilitas bermain, lobby dan koridor, serta kafetaria. 

Pencahayaan alami bisa didapat dari bukaan bangunan 

(jendela dan skylight). Untuk menentukan kebutuhan cahaya perlu 

adanya analisis yang mempertimbangkan tata letak ruang dan 

orientasi bangunan terhadap matahari. 

2. Pencahayaan Buatan 

Tabel 3.26: sistem pencahayaan buatan 
PENCAHAYAAN BUATAN 

Persyaratan: 

Di dalam museum dibutuhkan pencahayaan buatan untuk menyorot koleksi yang 
dipamerkan serta menciptakan suasana pada ilustrasi atau diorama. Berikut adalah 
klasifikasi pencahayaan buatan (Kartika, 2011). 

MACAM SISTEM 
PENCAHAYAAN  

General Lightning (Pencahayaan Umum). Digunakan untuk 
menerangi seluruh ruangan kegiatan di dalam ruang. 
Pencahayaan umum digunakan untuk pencahayaan utama di 
dalam ruang. 
Task Lightning (Pencahayaan Setempat). Digunakan untuk 
menerangi area tertentu yang digunakan untuk melakukan 
aktivitas dan membutuhkan cahaya lebih terang. 
Decorative Lightning (Pencahayaan Dekorasi). Digunakan 
untuk kebutuhan estetika. 

SISTEM 
PENCAHAYAAN 
TEARAH 

Direct Lightning (Pencahayaan Langsung). Pencahayaan 
yang arah penyinarannya langsung menyinari objek 
dibawahnya dan cahaya yang dihasilkannya sangat kuat. 
Pada museum digunakan untuk menyorot koleksi yang 
dipamerkan. 
Indirect Lightning (Pencahayaan Tidak Langsung). 
Pencahayaan dari sumber cahaya tidak dihadapkan langsung 
ke objek tetapi ke plafon atau dinding. Sehingga cahaya yang 
dihasilkan pantulan atau pendaran saja. Contohnya yaitu pada 
koridor dan lavatory. 
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Berikut adalah jenis armature lampu yang digunakan untuk 

menghasilkan cahaya buatan. 

Tabel 3.27: Jenis armature lampu 

Jenis Keterangan 

Spotlight  

 
Sumber: www.pinterest.com    

Penyinaran dengan mengarahkan 
cahaya ke objek tertentu.  

Downlight 

 

 
Sumber: www.diynot.com 

Penyinaran mengarah ke bawah. 
Berfungsi untuk mempertegas objek 
secara vertikal.  

Uplight  

 
Sumber: www.homedepot.com 

Penyinaran mengarah vertikal ke atas.  
Berfungsi untuk mempertegas objek 
secara vertikal. 

Lampu Bak   

 
Sumber: www.gudanglistrik.com 

Bisa dipasang secara terbenam di langit-
langit atau dipasang secara 
menggantung/menempel. 
Biasa digunakan sebagai pencahayaan 
ruang secara umum. 

 
B. Sistem Penghawaan  

1. Penghawaan Alami 

Penghawaan alami bisa dicapai melalui sistem cross 

ventilation. Terdapat dua jenis ventilasi silang, yaitu ventilasi silang 
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horizontal dan vertikal. Udara dimasukkan ke dalam ruangan melalui 

bukaan berupa pintu, jendela, atau ventilasi. 

Pada museum, penghawaan alami hanya bisa diterapkan 

pada ruang-ruang yang tidak terdapat benda koleksi di dalamnya, 

seperti lobby, koridor, dan kafetaria. Hal ini karena pada dasarnya 

koleksi benda museum membutuhkan temperatur yang stabil untuk 

menjaga keutuhan koleksi sehingga perlu adanya pengkondisian 

udara dengan penghawaan buatan. 

2. Penghawaan Buatan 

Sistem penghawaan buatan dibedakan menjadi dua jenis, 

yaitu sistem tata udara langsung (direct cooling) dan sistem tata 

udara tidak langsung (indirect cooling). 

a. Sistem Tata Udara Langsung (Direct Cooling) 

Pada sistem jenis ini, udara diturunkan suhunya oleh 

refrigerant (Freon) dan disalurkan ke dalam ruangan tanpa saluran 

udara (ducting). Jenis yang umum digunakan adalah: 

AC Window dengan 
kapasitas 0,5-2 pk 

AC Split Unit dengan 
kapasitas 0,5-3 pk 

AC Package Unit dengan 
kapasitas sampai 10 pk 

 
Sumber: Panduan Sistem 

Bangunan Tinggi 

 
Sumber: Panduan Sistem 

Bangunan Tinggi 

 
Sumber: Panduan Sistem 

Bangunan Tinggi 
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Sistem ini digunakan pada ruangan yang berukuran kecil 

hingga sedang atau ruangan yang hanya digunakan pada waktu 

tertentu. AC jenis ini bisa digunakan pada fasilitas pengelola, fasilitas 

perpustakaan, dan fasilitas ruang bermain.  

b. Sistem Tata Udara Tidak Langsung (Indirect Cooling) 

 
Gambar 3.42: sistem AC central 

Sumber: Panduan Sistem Bangunan Tinggi 

Pada bangunan museum, AC central digunakan pada ruang 

pameran agar suhu udara merata di seluruh ruangan. Pada sistem 

jenis ini, refrigerant yang digunakan adalah air es (chilled water) 

bersuhu ±5oC yang dihasilkan di dalam chiller. Sistem ini dikenal 

dengan sistem tata udara terpusat (central air conditioning system). 

Berikut adalah komponen sistem AC central. 

Tabel 3.28: Komponen AC central 

KOMPONEN GAMBAR 

Air Handling Unit (AHU), sebagai 

pengolah udara. 

 
Sumber: Panduan Sistem Bangunan Tinggi 

Mesin pembuat air es (chiller), 

menghasilkan air dingin dengan 

bantuan kompresor, kondensor, dan 

pendingin yang kemudian disalurkan 

melalui pipa ke AHU. 
 

Sumber: Panduan Sistem Bangunan Tinggi 
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Kondensor, untuk melepas kalor 

refrigerant ke medium sekelilingnya 

agar refrigerant dapan 

dikondensasikan dan diuapkan 

kembali ke evaporator. 
 

Sumber: Panduan Sistem Bangunan Tinggi 

Menara pendingin (cooling tower), 

sebagai alat penukar kalor massa di 

antara air dengan udara. 

 

 
Selain sistem tata udara langsung dan tidak langsung, berikut 

adalah beberapa alat bantu yang juga digunakan dalam pengaturan 

penghawaan di dalam museum.  

f. Dehumidifier dan humidifier 

Dehumidifier berfungsi untuk menurunkan kelembapan udara 

dengan cara menyerap udara yang lembap. Humidifier berfungsi 

untuk menaikkan kelembapan udara pada ruangan jika ruangan 

terlalu kering. Kedua alat ini bisa digunakan pada ruang pameran, 

dan fasilitas konservasi.  

g. Thermohygrometer  

 
Gambar 3.43: dehumidifier 

Sumber: www.sylvane.com, 2017 

 
Gambar 3.44: thermohygrometer 

Sumber: www.anm.co.id, 2017 

Thermohygrometer adalah alat yang memiliki dua indikator 

pengukuran yaitu thermometer dan hygrometer. Thermometer 

berfungsi untuk mengukur suhu pada ruangan, sedangkan 

hygrometer berfungsi untuk mengukur kelembapan pada ruangan. 
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Alat ini digunakan pada ruang pameran, bengkel konservasi, 

laboratorium, dan ruang penyimpanan fosil. 

C. Sistem Transportasi Vertikal 

Berikut adalah jenis transportasi vertikal yang digunakan di 

museum. 

Tabel 3.29: Studi sistem transportasi vertikal 
Lift barang 

Digunakan untuk membawa barang atau benda koleksi pameran. 
− Terdapat dua sistem, yaitu traction dan hidrolik, berbahan dasar logam dan 

lapisan kayu pada lantainya tahan benturan ataupun gesekan dengan barang 
yang diangkut.  

− Memerlukan penerangan di dalam lift. 
− Pada fasilitas elevator barang, kereta harus dilengkapi dengan peralatan-

peralatan yang otomatis.  

− Pintu masuk pada elevator barang, umumnya dapat dibuka secara vertikal dan 
minimum mempunyai ketinggian 6 kaki atau sekitar 2 meter. Kapasitas lift 
barang berkisar antara 1-5 ton. 

Lift untuk difabel 

Perbedaan elevator ini dengan lainnya yaitu perletakan sistem kontrol di dalam 
kereta, baik dari dimensi maupun ukurannya, sehingga memenuhi persyaratan 
sesuai kondisi penggunanya.  

Ramp 

Sebagai sistem transportasi vertikal yang 
juga untuk memudahkan akses kaum 
difabel. 

 
Gambar 3.45: ramp 

Sumber: KEPMEN PU tentang Aksesibilitas Bangunan 
Gedung 

 

− Kemiringan suatu ramp standarnya 
adalah 10 derajat. 

− Maksimum panjang mendatar dari 
satu ramp tidak boleh melebihi dari 
900 cm.  

− Sedangkan lebar minimum dari 
suatu ramp adalah 95 cm.  

− Permukaan datar dari landing  
− Pembatas rendah pinggir  ramp 

(low curb) dirancang untuk 
menghalangi roda kursi roda agar 
tidak terperosok atau keluar dari 
jalur ramp.  

Tangga  

Sebagai penghubung ruang yang memiliki perbedaan elevasi. Selain tangga untuk 
umum, terdapat juga tangga darurat sebagai penanggulangan bahaya bencana. 
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D. Sistem Keamanan Bangunan 

Sistem keamanan bangunan secara umum menerapkan 

pengamanan sebagai berikut: 

1. Pengamanan oleh petugas keamanan (security). 

2. Pengamanan dengan CCTV (closed circuit television). 

Ruang pameran menyimpan koleksi yang bernilai tinggi sehingga 

memerlukan pengamanan khusus sebagai berikut. 

1. Penggunaan vitrin agar benda koleksi terhindar dari vandalisme. 

2. Kontak magnetik. Alat ini memiliki alarm yang bekerja jika terjadi 

kerusakan pada jendela, pintu, atau vitrin. 

3. Detektor getar. Alarm akan berbunyi jika terdapat getaran yang tidak 

normal pada jendela atau vitrin. 

4. Detektor kaca pecah. Alat ini mendeteksi frekuensi kaca pecah pada 

jendela atau vitrin.  

5. Sensor infra merah pasif. Sensor ini mendeteksi panas tubuh dan 

biasa ditempatkan di sekitar koridor atau galeri. 

6. Sensor pendeteksi aktivitas. Berupa sensor gelombang mikro atau 

ultra sonic yang dapat mendeteksi gerakan di sekitar area deteksi. 

Alat ini dapat digunakan bersamaan dengan sensor infra merah 

pasif. 

E. Sistem Instalasi Listrik  

Sumber listrik utama Museum Fosil Patiayam berasal dari PLN. 

Sumber listrik cadangan berasal dari genset yang digunakan jika 

jaringan listrik dari PLN terputus.  
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Gambar 3.46: diagram sistem penyaluran listrik PLN 

 
Gambar 3.47: diagram sistem penyaluran listrik genset 

F. Sistem Komunikasi Bangunan 

1. Private Automatic Branch Exchange (PABX) 

PABX adalah perangkat penyambungan komunikasi telepon 

atau interpon/intercom yang terletak di gedung-gedung yang 

memerlukan percabangan sambungan telepon. Secara umum 

perangkat PABX terhubung ke penyedia layanan telekomunikasi 

publik. 

2. Wireless Local Area Network (WLAN) 

Jaringan lokal tanpa kabel (WLAN) adalah suatu jaringan 

tanpa kabel yang media transmisinya menggunakan frekuensi radio 

dan infrared untuk memberi koneksi jaringan ke seluruh pengguna di 

area sekitarnya. Perangkat yang biasa digunakan untuk jaringan 

WLAN adalah PC, laptop, PDA, telepon seluler, dan lain-lain. 

G. Sistem Jaringan Air Bersih 

Sumber air eksisting pada Museum Fosil Patiayam berasal dari 

sumur galian. Terdapat dua sistem distribusi air bersih, yaitu up feed 

system dan down feed system. 

1. Up feed system. Sistem ini mendistribusikan air bersih dari ground 

reservoir ke tempat yang lebih tinggi dengan bantuan pompa. 

 
Gambar 3.48: diagram up feed system 

PLN Meteran MDP Sub Panel Unit 

Genset MDP Sub Panel Unit

Sumber air Ground reservoir Pompa Unit distribusi
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2. Down feed system. Sistem ini mendistribusikan air bersih dengan 

mengalirkan air dari ground reservoir ke roof tank melalui pompa, 

kemudian air dari roof tank disalurkan ke unit distribusi dengan 

bantuan gravitasi. 

 
Gambar 3.49: diagram down feed system 

H. Sistem Jaringan Air Kotor 

Limbah cair, yaitu air cucian dan limbah laboratorium 

mengandung bahan kimia sehingga diproses melalui Instalasi 

Pengolahan Air Limbah (IPAL) sebelum dibuang ke saluran kota. 

Limbah padat dari WC dibuang ke septic tank. 

I. Sistem Pembuangan Sampah 

Sampah dibedakan menjadi dua jenis yaitu sampah organik dan 

anorganik yang masing-masing jenis diproses sebagai berikut. 

1. Sampah organik. Sampah ini diolah kembali melalui proses 

dekomposisi sehingga menjadi kompos. 

2. Sampah anorganik. Sampah anorganik atau sampah yang tidak bisa 

terurai bisa didaur ulang dengan bekerja sama dengan pihak luar 

pengelola. 

 
Gambar 3.50: diagram pengolahan sampah 

J. Sistem Penanggulangan Bahaya Kebakaran 

Terdapat dua sistem penanggulangan bahaya kebakaran yaitu sistem 

pasif dan sistem aktif. 

Sumber air
Ground 

Reservoir
Pompa Roof tank

Unit 
distribusi

Sampah 

Organik Dekomposisi Kompos

Anorganik Pemilahan Daur Ulang/TPA
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1. Sistem Pasif 

a. Pintu Darurat (Emergency Exit) 

Sebuah bangunan publik harus memiliki pintu darurat atau 

pintu kebakaran untuk akses evakuasi. Menurut Juwana (2005:136), 

persyaratan yang harus dipenuhi sebuah pintu darurat adalah: (1) 

pintu harus tahan api sekurang-kurangnya dua jam, (2) pintu harus 

dilengkapi dengan minimal tiga engsel, alat penutup pintu otomatis 

(door closer), tuas pembuka pintu (panic bar), tanda peringatan, dan 

kaca tahan api (maksimal 1 m2) diletakkan di bagian atas daun pintu, 

dan pintu harus dicat warna merah. 

b. Tangga Darurat 

Tangga darurat hanya digunakan pada saat terjadi bencana 

seperti kebakaran. Tangga darurat harus diletakkan pada area yang 

mudah dijangkau dan terbebas dari api. Pintu darurat dan tangga 

darurat perlu harus mudah dicapai dan dapat mengeluarkan seluruh 

pengguna bangunan dalam waktu 2,5 menit, sedangkan dindingnya 

harus bisa menahan api sekurang-kurangnya 2 jam. 

c. Pemilihan bahan bangunan yang tidak mudah terbakar. Memberikan 

isolasi terhadap area-area penting yang mudah terbakar supaya bila 

terjadi kebakaran api tidak menyebar luas. 

2. Sistem Aktif 

a. Fire Alarm 

Fire alarm digunakan untuk mendeteksi adanya gejala 

kebakaran kemudian memberi peringatan dalam sistem evakuasi 
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dan ditindaklanjuti secara otomatis maupun manual dengan sistem 

instalasi pemadam kebakaran. 

Komponen utama fire alarm system terdiri dari main control 

fire alarm (MCFA) dan alat pendeteksi. MCFA berfungsi sebagai 

penerima sinyal masuk dari detektor. Detektor kebakaran bekerja 

secara otomatis dan terbagi menjadi 4 macam, yaitu: detektor panas 

(heat detector), detektor asap (smoke detector), detektor api (flame 

detector), detektor gas (fore gas detector). 

b. Sprinkler 

Sprinkler adalah alat yang berguna untuk memadamkan api 

secara otomatis dan alar ini merupakan bagian dari fire sprinkler 

system yang akan mengeluarkan debit air ketika terdeteksi ada api, 

atau ketika telah melampaui suhu yang telah ditentukan (±68⁰C). 

c. Hydrant  

Hydrant merupakan koneksi yang berupa alat yang terdapat 

di atas tanah yang menyediakan akses pasokan air untuk 

pemadaman kebakaran. Air yang digunakan untuk hydrant dapat 

bertekanan, di mana hydrant tersambung dengan pompa dalam 

menghasilkan tekanan, atau unpressurized (tidak bertekanan) di 

mana hydrant tersambung secara langsung ke sumber air seperti 

kolam atau tangki air dengan menggunakan pompa tersendiri. 

d. APAR (alat pemadam api ringan) 

APAR adalah alat berupa tabung yang diisi dengan media 

yang dapat mengatasi serta memadam kebakaran pada awal 
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terjadinya api. Beberapa media alat pemadam api ringan (APAR) 

adalah: 

− Dry Chemical Powder, bersifat dapat menahan radiasi panas 

dengan kabut partikelnya, tidak menghantarkan listrik (non 

konduktif), serbuk kimia kering tidak beracun (non toxic). 

− Carbon Dioxide (CO2), bersifat gas dan tidak merusak serta dapat 

menyerap panas sekaligus mendinginkan. 

− Foam AFFF (Aqueous Film Forming Foam), bersifat kondukstif 

(penghantar listrik), ringan dan efektif untuk memadamkan zat 

cair yang mudah terbakar dengan cara mengisolasi oksigen dan 

menutupi permukaan zat cair. 

− Client Agent / Gas (Pengganti Hallon) / HCFC 141B, bersifat 

bersih dan tidak meninggalkan residu serta tidak menghantarkan 

listrik (non konduktif). 

K. Sistem Penangkal Petir 

Terdapat dua jenis sistem penangkal petir yaitu penangkal petir 

konvensional dan penangkal petir elektrostatis. 

1. Penangkal Petir Konvensional 

Jenis penangkal petir ini membutuhkan volume kabel yang 

banyak dan memiliki daerah perlindungan terbatas dengan radius 

perlindungan hanya 45o, sehingga cenderung lebih mahal biayanya 

jika diterapkan untuk area perlindungan yang luas.  
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2. Penangkal Petir Elektrostatis 

Jenis penangkal petir ini memiliki area perlindungan lebih 

luas, antara 25-150m. Penangkal petir ini tidak membutuhkan 

banyak kabel dan mudah dalam perawatan sehingga lebih 

ekonomis.  

L. Pendekatan Pengguna Difabel 

1. Ramp  

Berikut adalah persyaratan ramp menurut KEPMEN PU tentang 

Aksesibilitas Bangunan Gedung. 

− Kemiringan ramp di dalam bangunan tidak boleh melebihi 7°, dan 

maksimum 6° di luar bangunan.  

− Panjang mendatar ramp dengan kemiringan 7° tidak boleh lebih 

dari 900 cm. 

− Lebar minimum dari ramp adalah 95 cm tanpa tepi pengaman 

120 cm dengan tepi pengaman. 

− Bordes harus datar dengan ukuran minimum 160 cm. 

 
Gambar 3.51: kemiringan ramp 

Sumber: KEPMEN PU tentang Aksesibilitas Bangunan Gedung 

2. Toilet  

Persyaratan toilet bagi pengguna difabel menurut KEPMEN PU 

tentang Aksesibilitas Bangunan Gedung adalah sebagai berikut. 
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− Toilet harus dilengkapi dengan rambu bagi difabel. 

− Toilet harus memiliki ruang gerak yang cukup bagi pengguna 

kursi roda. 

− Ketinggian tempat duduk kloset harus sesuai dengan ketinggian 

pengguna kursi roda. (45-50 cm). 

− Toilet harus dilengkapi dengan pegangan (handrail) dan 

disarankan bentuk siku mengarah ke atas untuk mempermudah 

pergerakan pengguna kursi roda. 

− Kran pengungkit dipasang pada wastafel. 

− Kunci toilet atau grendel dipilih sedemikian sehingga bisa dibuka 

dari luar jika terjadi kondisi darurat. 

− Pada tempat-tempat tertentu dianjurkan untuk dipasang tombol 

pencahayaan darurat (emergency light button) untuk 

mengantisipasi listrik padam. 

 
Gambar 3.52: analisis ruang gerak toilet dengan pendekatan diagonal dan samping 

Sumber: KEPMEN PU tentang Aksesibilitas Bangunan Gedung 

3. Area Parkir 

Persyaratan area parkir bagi kaum difabel adalah sebagai 

berikut. 
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− Terletak pada rute terdekat menuju bangunan, dengan jarak 

maksimum 60 meter. 

− Jika tempat parkir tidak berhubungan langsung dengan 

bangunan, maka tempat parkir harus diletakkan sedekat mungkin 

dengan pintu gerbang masuk dan jalur pedestrian. 

− Adanya simbol tanda parkir penyandang cacat pada area parkir. 

− Pada lot parkir penyandang cacat disediakan ramp trotoar di 

kedua sisi kendaraan.  

− Lebar ruang parkir 370 cm untuk parkir tunggal atau 620 cm untuk 

parkir ganda dan sudah dihubungkan dengan ramp dan jalan 

menuju fasilitas-fasilitas lainnya. 

 
Gambar 3.53: ruang parkir difabel 

Sumber: KEPMEN PU tentang Aksesibilitas Bangunan Gedung 

3.3.3. Studi Pemanfaatan Teknologi 

Katalog Digital Museum 

Katalog digital museum adalah sebuah dokumen digital yang dibuat 

untuk memudahkan seseorang mempelajari benda-benda koleksi museum 

atau layanan secara interaktif. Melalui katalog digital, informasi yang 

disampaikan bisa lebih lengkap dan menarik karena dilengkapi dengan 

simulasi tiga dimensi dan virtual reality. Katalog digital disajikan 
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menggunakan komputer touch screen yang diletakkan di beberapa titik di 

ruang pameran museum.  

3.4. ANALISIS PENDEKATAN KONTEKS LINGKUNGAN 

3.4.1. Studi Kondisi Eksisting Tapak & Lingkungan Sekitar 

Lokasi eksisting Museum Fosil Patiayam yang akan diredesain 

terletak di Jl. Hastodirono, Dukuh Kancilan, Desa Terban, Kecamatan 

Jekulo, Kabupaten Kudus. Jl. Hastodirono yang merupakan jalan lokal 

primer menuju jalan arteri primer yaitu Jl. Nasional Pantai Utara Kudus–Pati 

yang menghubungkan antar ibukota provinsi. 

Site Museum Fosil Patiayam berjarak sekitar 12 km dari pusat kota 

Kudus dan berjarak ± 1 km dari Jalan Nasional Pantai Utara Kudus-Pati. 

Museum fosil ini terletak di dalam wilayah situs purbakala Patiayam 

tepatnya di zona penunjang yang dikhususkan sebagai area sarana dan 

prasarana penunjang serta kegiatan komerisal dan rekreasi. Berikut adalah 

data umum lokasi eksisting Museum Fosil Patiayam.  

− Luas tapak: 7.488 m2 

− Luas bangunan: 279 m2 

− Batas tapak:  

 Utara: Kantor Kelurahan Desa Terban 

 Selatan: sungai 

 Barat: sungai 

 Timur: lapangan Desa Terban 

− KDB: 60% 



117 
 

− KLB: 1-2 lantai (1,2) 

− Garis sempadan bangunan: 12m dari as jalan 

− Garis sempadan sungai: 5m dari tepi tanggul 

− Kondisi topografi datar dengan kemiringan 0-2%. 

− Lebar jalan lokal (Jl. Hastodirono) 6m dengan arus lalu lintas lengang 

dan didominasi kendaraan sepeda motor dan mobil. Berjarak ± 1 km dari 

Jalan Nasional Pantai Utara Kudus-Pati (jalan arteri primer). 

− Lebar jalan arteri primer (Jl. Raya Kudus-Pati) 16m dengan keadaan 

ramai lancar dari dua arah. Arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan 

sepeda motor, mobil, truk, dan bus. 

 
Gambar 3.54: Site Museum Fosil Patiayam 
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Berikut adalah aspek kekuatan alami dan buatan pada tapak. 

Tabel 3.30: Aspek kekuatan alami tapak 

ASPEK KETERANGAN 

IKLIM Iklim tropis basah. 
Curah hujan relatif rendah, rata-rata di bawah 2000 mm/tahun. 
Temperatur 26-330C, temperatur rata-rata ±290C. 
Kelembaban rata-rata bulanan berkisar antara 72%-83%. 
Angin yang bertiup adalah angin barat dan angin timur, bersifat basah 
dengan kelembaban sekitar 88%.  
Kecepatan angin minimum 5km/jam dan kecepatan angin maksimum 
dapat mencapai 50 km/jam. 

EKOLOGI Berada di pinggir kota Kudus, berbatasan dengan kabupaten Pati. 
Dekat dengan gunung Patiayam. Lokasi sekitar didominasi 
perkebunan dan permukiman penduduk. 

TOPOGRAFI Datar, kemiringan 2%. 

Tabel 3.31: Aspek kekuatan buatan tapak 

ASPEK KETERANGAN 

PRANATA  Proyek merupakan milik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
Kabupaten Kudus. 

REGULASI Proyek mengacu pada RTRW Kabupaten Kudus. 

FUNGSI 
LOKASI 

Lokasi proyek merupakan kawasan cagar budaya berdasarkan surat 
keputusan Kepala Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) 
Provinsi Jawa Tengah nomor 988/102.SP/BP3/P.IX/2005. Lokasi 
site berada di zona pengembangan blok 060 Situs Purbakala 
Patiayam. 

HIRARKI KOTA Site merupakan kawasan strategis sosial budaya menurut RDTR 
Kabupaten Kudus. 

 

3.4.2. Analisis S.W.O.T (Srength, Weakness, Opportunity, Threat) 

A. Strength (Potensi) 

− Sudah tersedia jaringan listrik dan air bersih. 

− Site merupakan kawasan strategis sosial budaya menurut RDTR 

Kabupaten Kudus. 

− Site berada di zona penunjang Situs Patiayam. 

− Pencapaian yang cukup mudah, berjarak sekitar 1 Km dari jalur 

pantura Kudus-Pati. 

− Arus lalu lintas lancar, tingkat kemacetan rendah. 

− Dekat dengan permukiman penduduk dan kawasan pendidikan. 

− Dekat dengan objek wisata alam Gunung Patiayam. 



119 
 

B. Weakness (Kelemahan) 

1. Arsitektur  

− Ketersediaan ruang yang sangat terbatas, belum bisa 

menampung semua kebutuhan pameran.  

− Bengkel konservasi yang bergabung dengan gudang 

penyimpanan sehingga tidak bisa bekerja secara maksimal. 

−  Belum adanya fasilitas penunjang kegiatan wisata seperti 

kafetaria dan toko souvenir. 

− Penggunaan teknik pencahayaan untuk mendukung kegiatan 

pameran belum maksimal. 

2. Lingkungan  

− Lebar jalan ± 6 m dan merupakan jalan dua arah. 

− Site hanya bisa dijangkau oleh kendaraan pribadi, tidak ada 

angkutan umum yang melewati Jl. Hastodirono. 

− Belum adanya pengaturan parkir di dalam tapak. 

C. Opportunity (Peluang) 

− Museum bisa menjadi media pembelajaran bagi lembaga pendidikan 

di lingkungan sekitar. 

− Lokasi tapak yang strategis (dekat dengan jalur nasional antar 

provinsi dan wisata alam Gunung Muria) diharapkan bisa 

meningkatkan jumlah pengunjung. 
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D. Threat (Ancaman) 

− Kemacetan mungkin terjadi jika tidak ada pengolahan sirkulasi site 

yang baik karena akses masuk menuju tapak hanya bisa dari satu 

sisi. 

3.4.3. Site Repair 

Site repair berfungsi untuk menciptakan iklim mikro di dalam tapak. 

Berikut adalah aspek dalam site repair.  

A. Jalur Pedestrian 

Jalur pedestrian merupakan ruang sirkulasi bagi pejalan kaki 

yang terpisah dari sirkulasi kendaraan. Unsur-unsur yang 

mempengaruhi kenyamanan pada pedestrian adalah sirkulasi, 

aksesibilitas, iklim, keamanan, dan kebersihan. 

B. Penutup Tanah 

Material penutup tanah terdiri dari hardscape dan softscape. 

Hardscape atau elemen keras bisa berupa paving block, batu sikat, atau 

batu koral. Softscape atau elemen lunak berupa tanaman seperti 

tanaman perdu, tanaman merambat, dan rumput sebagai penutup 

tanah.  

C. Vegetasi Peneduh 

Vegetasi peneduh berupa pohon peneduh digunakan di jalur 

pedestrian dan jalur kendaraan bermotor untuk memberikan 

kenyamanan pada pengguna. Persyaratan vegetasi peneduh adalah 

memiliki percabangan dua meter di atas tanah dengan percabangan 

yang tidak merunduk dan tidak mudah tumbang.  


