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BAB IV 
PROGRAM ARSITEKTUR 

4.1. KONSEP PROGRAM 

4.1.1. Aspek Citra 

Sebagai sebuah museum purbakala yang menyimpan fosil-fosil dari 

situs purbakala Patiayam, bangunan harus menampilkan citra khas sebuah 

museum fosil. 

Bangunan didesain dengan langgam arsitektur postmodern aliran 

metafora dengan tujuan supaya bangunan lebih ekspresif dalam 

menampilkan citra sebuah museum fosil. Museum ini akan menerapkan 

konsep pameran berdasarkan alur cerita (story line) supaya pengunjung 

bisa memahami isi dari museum ini.  

4.1.2. Aspek Fungsi 

Museum Fosil Patiayam memiliki fungsi utama sebagai sarana 

konservasi fosil di situs purbakala Patiayam, selain itu juga merupakan 

sarana wisata edukasi bagi masyarakat. Sebagai museum sejarah 

arkeologi, museum ini perlu menekankan pada pemahaman terhadap 

persepsi terhadap koleksi-koleksi yang ada. Oleh karena itu museum perlu 

rekreatif dan informatif untuk mencapai fungsi tersebut. 

4.1.3. Aspek Teknologi 

Teknologi yang digunakan di dalam museum fosil ini adalah 

teknologi yang dapat mendukung aktivitas wisata edukasi yang interaktif 

terhadap pengunjung serta aktivitas konservasi untuk menjaga keutuhan 

benda-benda koleksi. 
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4.2. TUJUAN PERANCANGAN, FAKTOR PENENTU PERANCANGAN, 

FAKTOR PERSYARATAN PERANCANGAN 

4.2.1. Tujuan Perancangan (Design Objective) 

− Memenuhi kelengkapan sarana dan prasarana museum dalam rangka 

mewadahi kegiatan konservasi fosil temuan di situs purbakala Patiayam. 

− Memberikan wajah baru terhadap museum dan mengembangkan suatu 

tempat wisata edukasi yang memiliki daya tarik bagi masyarakat Kudus 

dan sekitarnya. 

4.2.2. Faktor Penentu Perancangan (Design Determinant) 

A. Pelaku dan Studi Aktivitas 

Pelaku dalam Museum Fosil Patiayam terdiri dari pengunjung dan 

pengelola. 

1. Pengunjung, terdiri dari: 

− Pengunjung perorangan yang terdiri dari anak-anak, remaja, dan 

dewasa. 

− Instansi yang berupa dinas, sekolah, universitas, maupun 

komunitas. 

Jumlah pengunjung diasumsikan sebanyak 180 orang per harinya 

dengan lama waktu kunjungan rata-rata 2 jam. Terjadi peningkatan 

jumlah pengunjung pada hari libur sebanyak dua kali lipat.  

Aktivitas pengunjung adalah sebagai berikut: 

− Melihat pameran di ruang pamer. 

− Menonton film pendek tentang sejarah purbakala di ruang 

audiovisual/mini theater. 
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− Mencari dan mempelajari informasi tambahan mengenai sejarah 

purbakala di perpustakaan. 

− Membeli cinderamata di toko souvenir. 

− Istirahat & makan di kafetaria. 

2. Pengelola, dibagi menjadi 4 bidang, yaitu: 

− Bagian administrasi, bertugas mengelola urusan administrasi 

museum. 

− Bagian pameran, bertugas mengelola penataan pameran 

pameran dan melakukan konservasi fosil. 

− Bagian perpustakaan, bertugas melakukan pengelolaan 

administrasi dan operasional perpustakaan. 

− Bagian rekreasi, bertugas mengelola fasilitas rekreasi museum.  

Jumlah pengelola sebanyak 60 orang.  

Berikut adalah aktivitas pengelola museum. 

Tabel 4.1: Pengelola Museum Fosil Patiayam 
PELAKU TUGAS 

Kepala museum  Memimpin pengelolaan museum 

Kabid. Administrasi Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan 
administrasi museum 

Bid. Administrasi Mengelola kegiatan administrasi museum 

Bid. Keuangan  Mengelola keuangan museum 

Bid. Kepegawaian  Mengelola kegiatan kepegawaian museum 

Bid. Perlengkapan  Mengelola perlengkapan peralatan museum 

Bid. Pemeliharaan  Mengelola pemeliharaan/perawatan museum 

Bid. Keamanan  Mengelola & menjaga keamanan museum 

Kabid. Pameran  Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan pameran 
museum 

Bid. Registrasi  Mengelola pencatatan koleksi museum 

Bid. Dokumentasi  Mendokumentasikan koleksi untuk pameran 

Bid. Kuratorial  Mencari dan menentukan benda koleksi museum 

Bid. Konservasi  Meneliti dan mengidentifikasi fosil 

Bid. Preservasi  Melakukan restorasi dan pemeliharaan fosil 

Bid. Tata pameran Mengatur penataan koleksi dalam pameran 

Kabid. Perpustakaan  Bertanggung jawab atas pengelolaan perpustakaan  

Bid. Publikasi  Mengelola publikasi koleksi buku perpustakaan 

Bid. Perawatan buku Mengelola pemeliharaan/perawatan buku 

Bid. Adm. Perpus  Mengatur kegiatan administrasi perpustakaan 
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Bid. Keuangan  Mengelola keuangan perpustakaan 

Petugas perpustakaan  Mengatur peminjaman buku 

Kabid. Rekreasi  Bertanggung jawab atas kegiatan rekreasi 
perpustakaan 

Bid. Marketing  Mengelola kegiatan pemasaran museum 

Bid. Ticketing  Mengelola penjualan tiket  

Bid. Cindera mata Mengelola kegiatan penjualan souvenir 

Bid. Restoran  Mengelola keigatan penjualan di kafetaria 

Bid. Keuangan  Mengelola keuangan fasilitas rekreasi 

Petugas kebersihan Pemeliharaan kebersihan museum 

 
B. Fasilitas yang Ada dalam Museum Fosil Patiayam 

Tabel 4.2: kebutuhan fasilitas ruang 
PELAKU FASILITAS PELAKU FASILITAS 

Pengunjung  Halaman parkir Pengelola Halaman parkir 

Lobby  Lobby kantor 

Ticket counter R. kepala museum 

Ruang informasi R. staff administrasi  

R. penitipan barang R. staff pameran 

R. pameran  R. staff perpustakaan  

R. audiovisual R. staff rekreasi  

Perpustakaan R. rapat 

Toilet Pantry  

Kafetaria  Toilet  

Toko souvenir  

Mushola   

Konservator  Bengkel konservasi Servis  Janitor  

Laboratorium  Ruang control  

R. fumigasi Ruang AHU 

Ruang transit koleksi Ruang ME 

R. penyimpanan koleksi Ruang genset 

 Gudang peralatan 

 
C. Lokasi, Kondisi, Potensi, serta Kendala Site Museum Fosil 

Patiayam 

− Lokasi tapak berada di zona penunjang yaitu zona khusus kegiatan 

komersial dan rekreasi kawasan Situs Purbakala Patiayam.  

− Museum fosil semula masih memiliki karakter bangunan klinik 

sehingga tidak tepat jika difungsikan sebagai sebuah museum. 

Bangunan eksisting juga bukan merupakan bangunan konservasi 

sehingga bangunan diredesain menjadi bangunan baru yang sesuai 

dengan standar sebuah museum.    
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4.2.3. Faktor Persyaratan Perancangan (Design Requirement) 

A. Persyaratan Arsitektur 

− Bentuk dan tampilan bangunan harus menarik dan mencerminkan 

karakter sebuah museum fosil. 

− Penataan sirkulasi ruang baik di dalam maupun di luar bangunan 

sehingga tercipta aksesibilitas yang efektif. 

− Menciptakan suasana ruang yang mendukung kegiatan pameran. 

− Penataan ruang dan penyajian koleksi yang kreatif dan memiliki 

tema tertentu sehingga informasi mengenai konteks museum fosil 

tersampaikan secara menarik. 

− Penyajian koleksi memperhatikan dimensi visual. 

B. Persyaratan Bangunan 

− Sistem struktur bangunan mampu menopang perlu memperhatikan 

lingkungan sekitar. 

− Menciptakan sistem penghawaan yang baik dan memenuhi 

ketentuan untuk mencegah kerusakan pada koleksi. 

− Sistem pencahayaan yang mendukung display benda-benda koleksi. 

− Memperhatikan fasilitas bagi pengguna berkebutuhan khusus. 

− Adanya sistem penanggulangan terhadap bencana dan kebakaran. 

C. Persyaratan Konteks Lingkungan  

− Perancangan museum menyesuaikan kondisi lingkungan sekitar 

sehingga tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan. 

− Menciptakan iklim mikro di dalam tapak melalui upaya pengolahan 

dan perbaikan tapak. 
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4.3. PROGRAM ARSITEKTUR 

4.3.1. Program Kegiatan 

A. Program Ruang dan Besaran Ruang 

Tabel 4.3: Fasilitas Utama 

FASILITAS PAMERAN 

Kebutuhan Ruang Kapasitas Sifat Ruang Luas Ruang 
Lobby  

Hall  
Loket  
Informasi  
Ruang antrian  
Seating group  
Keamanan 

 
80 orang 
2 orang 
1 orang 

2, @ 10 orang 
3 bangku 
1 orang 

 
Publik 
Publik 
Publik 
Publik 
Publik 
Publik 

142,4 m2 

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

  
Publik 
Publik 
Publik 
Publik 
Publik 
Publik 
Publik 
Publik 

1.055,54 m2 
 

Seating Group  6 spot Publik 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 

 
Servis 

 
 

Servis 
 

Servis 
Servis 

28,6 m2 
 

TOTAL + GROSS FACTOR (10%) 1.375,14 m2 

 
Tabel 4.4: Fasilitas Edukasi 

FASILITAS EDUKASI 

Kebutuhan Ruang Kapasitas Sifat Ruang Luas Ruang 
Ruang Audiovisual 

Seat 
Control room & 
penyimpanan 

 
100 orang 

1 unit 

 
Publik 
Privat  

182,52 m2 

Perpustakaan 
Area baca 
Area multimedia 
Area peminjaman 
Penitipan barang 
Area buku 
Ruang penyimpanan 
Ruang fotokopi 

 
50 orang 
5 orang 
2 orang 
1 unit 

2000 buku 
1 unit 
1 unit 

 
Publik 
Publik 
Publik 
Publik 
Publik 
Privat 
Privat 

159,36 m2 

Area Bermain Anak 
Bermain di meja 
Bermain di lantai 
Ruang penyimpanan 

 
40 orang 
40 orang 

1 unit 

 
Publik 
Publik 
Privat 

115,2 m2 
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Area servis 
Toilet pria 
 
 
Toilet wanita 
 
Toilet difabel 
Janitor  

 
2 WC 

3 urinoir 
2 wastafel 

3 WC 
2 wastafel 

1 unit 
1 unit 

 
Servis 

 
 

Servis 
 

Servis  
Servis  

28,6 m2 

TOTAL + GROSS FACTOR (10%) 534,25 m2 

 
Tabel 4.5: Fasilitas Penunjang 

FASILITAS PENUNJANG 

Kebutuhan Ruang Kapasitas Sifat Ruang Luas Ruang 
Kafetaria  

Stall 
Area makan 

 
5 stall 

30 meja 

Publik 
 

138,6 m2 

Toko Souvenir 
Pengunjung  
Kasir  
Etalase 
Rak  
Gudang penyimpanan 

 
40 orang 

1 unit 
4 unit 
8 unit 
1 unit 

Publik 
 

95,42 m2 

ATM Center 3 unit Publik 6,48 m2 

Plaza  1 unit Publik  118 m2 

Mushola 
Lemari penitipan 
Ruang wudhu 
Ruang sholat 

 
1 unit 
2 unit 
1 unit 

Publik 98,02 m2 

Area servis 
Toilet pria 
 
 
Toilet wanita 
 
Toilet difabel 
Janitor  

 
2 WC 

3 urinoir 
2 wastafel 

3 WC 
2 wastafel 

1 unit 
1 unit 

 
Servis 

 
 

Servis 
 

Servis 
Servis 

28,6 m2 

TOTAL + GROSS FACTOR (10%) 533,64 m2 

 
Tabel 4.6: Fasilitas Pengelola 

FASILITAS PENGELOLA 

Kebutuhan Ruang Kapasitas Sifat Ruang Luas Ruang 
Ruang kepala museum 

R. Kepala 
R. Sekertaris 
R. Tamu 

 
1 unit 
1 unit 

1 unit,4 orang 

 
Privat 
Privat 

Semi privat 

71,3 m2 

Bid. Administrasi  
R. Kepala 
R. Staff Adm 

 
1 orang 
10 orang 

 
Privat 

Semi privat 

36,4 m2 

Bid. Pameran  
R. Kepala 
R. Staff Pameran 

 
1 orang 
14 orang 

 
Privat 

Semi privat 

46,8 m2 

Bid. Perpustakaan   
R. Kepala 
R. Staff perpustakaan  

 
1 orang 
6 orang 

 
Privat  

Semi privat  

26 m2 

Bid. Rekreasi  
R. Kepala 

 
1 orang 

 
Privat  

23,4 m2 
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R. Staff Rekreasi 5 orang Semi privat 

Fasilitas Konservasi 
Ruang kepala 
Ruang kerja kurator 
Ruang diskusi 
Ruang dokumentasi 
Laboratorium konservasi 
Ruang workshop 
Ruang fumigasi 
R. transit koleksi 
R. penyimpanan koleksi 
Gudang Peralatan 
R. ganti & locker 

 
1 orang 
2 orang 
10 orang 

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

1 unit, 20 orang 

 
Privat  

Semi privat 
Semi privat 
Semi privat  
Semi privat 
Semi privat 
Semi privat 

Servis 
Servis 
Servis  
Servis  

501,8 m2 

Lobby 10 orang Semi publik 40,32 m2 

Ruang rapat  12 orang Semi privat 64,25 m2 

Ruang arsip 
Gudang  

1 unit 
1 unit 

Servis 
Servis  

15,6 m2 
15,6 m2 

Ruang istirahat  
Pantry 
R. istirahat 

 
1 unit 

10 orang 

Servis  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 

 
Servis  

 
 

Servis  
 

Servis  
Servis  

28,6 m2 

TOTAL + GROSS FACTOR (10%) 1.054,74 m2 

 
Tabel 4.7: Fasilitas Servis 

FASILITAS SERVIS 

Kebutuhan Ruang Kapasitas Sifat Ruang Luas Ruang 
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 

 
Servis  
Servis 
Servis 
Servis 
Servis 
Servis 
Servis 

288,2 m² 

Loading Dock 
Ruang bongkar muat 
Ruang parkir truk 

 
2 unit 
2 unit 

 
Servis 
Servis 

288 m² 

Servis  
Pos keamanan 
R. cleaning service 

 
2 unit, @ 2 orang 

1 unit 

 
Servis 
Servis 

 
10,4 m² 
26 m² 

TOTAL + GROSS FACTOR (10%) 673,86 m2 
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Tabel 4.8: Kebutuhan luas terbangun 

Fasilitas Luasan 
Utama  1.375,14 m2 

Edukasi 534,25 m2 

Penunjang  533,64 m2 

Pengelola 1.054,74 m2 

Servis 673,86 m2 

KEBUTUHAN LUAS TERBANGUN 4.162,63 m² 

 
Tabel 4.9: Kebutuhan luas parkir 

PELAKU KAPASITAS LUAS 

Pengunjung 9 mobil 

498  m2  42 motor 

 2 bus 

Pengelola 4 mobil 
262 m² 

 36 motor 

TOTAL  760 m2 

 
B. Pola Ruang Outdoor dan Indoor 

Dari seluruh fasilitas yang direncanakan, terbagi menjadi fasilitas 

outdoor dan fasilitas indoor. Fasilitas outdoor terdiri dari ruang parkir, 

plaza, dan taman. Fasilitas indoor terdiri dari fasilitas pameran, fasilitas 

konservasi, fasilitas pengelolaan, fasilitas edukasi, dan fasilitas 

penunjang rekreasi. Berikut adalah pola ruang outdoor dan indoor 

Museum Fosil Patiayam.  

 
Gambar 4.1: pola ruang outdoor dan indoor 
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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. Luas tapak yang tersedia 7.488 

m2 sehingga luas lantai dasar yang diizinkan sebesar 4.706,4 m2 dengan 

luas ruang hijau minimal 15% yaitu sebesar 1.176,6 m2. 

4.3.2. Program Sistem Struktur dan Enclosure 

A. Sistem Struktur 

Struktur bangunan disesuaikan dengan karakter bangunan yaitu 

low-rise building dengan ketinggian bangunan 1-2 lantai.  

Tabel 4.10: program sistem struktur 

Sistem Struktur Penjelasan 

Super Structure 

Sistem Struktur Rangka Struktur terdiri dari komposisi kolom dan 
balok. 
Struktur rangka cocok digunakan pada 
bangunan museum karena modul struktur 
dapat menyesuaikan kebutuhan ruang 
sehingga mempermudah dalam penataan 
layout ruang. 

Struktur atap sistem truss  Struktur yang terdiri dari gabungan batang 
batang yang disusun berbentuk segitiga dan 
terhubung satu sama lain. 
Sistem truss membuat rangka menjadi kaku 
sehingga bisa mencakup bentangan yang 
cukup besar. 

Substructure 

Fondasi footplat 

 
Sumber: www.dataarsitek.com 

Merupakan jenis fondasi dangkal berbentuk 
telapak. Menyesuaikan dengan low rise 
building dengan ketinggian bangunan 1-2 
lantai. 

Struktur Lantai 

Plat lantai beton bertulang  
 

Kuat & tahan api, mudah dibentuk, 
pengerjaan mudah. 

 
B. Sistem Enclosure 
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Tabel 4.11: program sistem enclosure 

Building Enclosure Penjelasan 

Penutup atap  Galvalume  

 
Sumber: www.dis.or.id 

Bahan ini mudah dibentuk 
sehingga bentuk atap bisa 
fleksibel. Atap galvalume 
digunakan pada bangunan pokok. 

Plat beton bertanaman 

 
Sumber: www.kabarinews.com 

Penggunaan tanaman pada atap 
plat bisa mereduksi panas yang 
masuk ke bangunan.  
Atap ini bisa digunakan pada 
bangunan pelengkap seperti 
kafetaria atau toko souvenir. 

Fiberglass PTFE Bahan tembus cahaya yang 
digunakan untuk atap skyilight. 
Bahan ini bisa digunakan pada 
area hall. 

Dinding  Pengisi: bata ringan 

 
Sumber: sumatirtakencana.com 

Beban ringan, pengerjaan lebih 
cepat daripada bata biasa. 

Curtain wall: kaca, batu 
alam 

Curtain wall berfungsi untuk 
estetika. 
Bahan kaca memberikan kesan 
ringan, sedangkan bahan batu 
alam memberikan kesan alami. 

Partisi: fibercement  

 
Sumber: www.jayswal.co.in 

Sebagai dinding partisi di dalam 
ruangan. 
Kelebihan: tahan air dan tidak 
mudah terbakar. 
Dinding ini bisa digunakan pada 
fasilitas pameran atau fasilitas 
pengelolaan. 

Penutup 
Lantai  

Keramik Sebagai pelapis lantai interior 
museum 

Karpet  Sebagai pelapis lantai ruang 
audiovisual. 

Parket  

 

Lantai parket bersifat lunak 
sehingga bisa digunakan pada 
ruang bermain yang penggunanya 
adalah anak-anak. 
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Sumber: www.giriparket.net 

Paving block  Digunakan untuk penutup lantai 
luar ruangan. 

Plafond  Gypsum  

 
Sumber: www.kreasirumah.net 

Kelebihan: mudah dibentuk, 
pemasangan cepat, dan rapi.  
Digunakan pada fasilitas pameran, 
fasilitas pengelolaan pengelolaan, 
dan fasilitas konservasi. 

Acoustic tile 

 
Sumber: www.archiproducts.com 

Digunakan di ruang audiovisual 
dan perpustakaan sebagai 
peredam kebisingan. 

Aluminium composite 
panel 

 
Sumber: www.alibaba.com 

Bahan mudah dibentuk. 
Bisa diaplikasikan pada ruang 
lobby atau ruang pameran.  

 

4.3.3. Program Sistem Utilitas 

Tabel 4.12: program sistem utilitas 
Sistem Utilitas Penjelasan 

Pencahayaan 
 
 

Alami: sinar matahari yang masuk melalui jendela, dinding kaca 
atau skylight. Digunakan pada area yang tidak menyimpan 
koleksi fosil seperti fasilitas pengelolaan, perpustakaan, ruang 
bermain, lobby, koridor, dan kafetaria. 

Buatan: general lightning dengan lampu LED hemat energi 
untuk menerangi seluruh ruangan kegiatan di bangunan. 
Task lightining untuk menerangi area tertentu dengan aktivitas 
yang membutuhkan cahaya lebih terang, misalnya bengkel 
konservasi dan laboratorium.  
Decorative lightning untuk kebutuhan estetika, diterapkan pada 
ruang pamer untuk menyinari benda koleksi. 

 
Gambar: decorative lightning 

Penghawaan 
 

Alami: jendela dan bukaan dinding untuk menciptakan cross 
ventilation.  
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Diterapkan pada area yang tidak menyimpan benda koleksi, 
seperti lobby, koridor, dan kafetaria. 

Buatan: penggunaan AC split untuk ruang berukuran kecil 
hingga sedang atau ruang yang hanya digunakan pada waktu 
tertentu, seperti fasilitas pengelola, fasilitas perpustakaan, dan 
fasilitas edukasi. 
Penggunaan AC central untuk ruang pameran agar suhu merata 
di seluruh ruangan. 
Pengunaan humidifier dan dehumidifier untuk mengatur 
kelembapan di ruang yang menyimpan koleksi seperti ruang 
pamer dan fasilitas konservasi. 

 
Gambar: AC central (kiri), dehumidifier (kanan) 

Transportasi 
vertikal 

Tangga dan ramp untuk transportasi vertikal pada interior dan 
eksterior museum.  
Ruang pameran mengutamakan penggunaan ramp untuk 
kebutuhan kaum difabel.  

 
Gambar: ramp 

Keamanan Gedung Penjagaan oleh petugas keamanan. CCTV. 
Penggunaan vitrin untuk penyajian koleksi bernilai tinggi. 
Penggunaan detektor kaca pecah pada vitrin. 
Sistem sensor & alarm pada benda koleksi. 

Instalasi Listrik Sumber listrik utama dari PLN.  
Sumber listrik cadangan berasal dari genset bila jaringan listrik 
dari PLN terputus. 

Komunikasi 
bangunan 

PABX sebagai penyambungan telepon atau interpon/intercom di 
dalam gedung. 
WLAN sebagai koneksi jaringan internet dalam gedung. 

Jaringan air bersih Sumber air utama dari sumur galian yang sudah tersedia. 
Sistem distribusi air menggunakan down feed system dengan 
kelebihan lebih hemat listrik.  

Jaringan air kotor Limbah cair (air cucian & limbah laboratorium) diproses melalui 
Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sebelum dibuang ke 
saluran kota.  
Limbah padat dari WC dibuang ke septic tank. 

Pembuangan 
sampah  

Pemisahan sampah organik dan anorganik.  
Sampah organik diolah menjadi kompos. 
Sampah anorganik dibuang ke TPA. 

Penanggulangan 
kebakaran 

Pasif: emergency exit, tangga darurat, isolasi terhadap area 
yang mudah terbakar. 
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Gambar: fire extinguisher 
Sumber: en.wikipedia.org 

Aktif: sistem alarm (smoke detector, 
flame detector), sprinkler, hydrant, 
APAR  
Pada ruang pameran dan ruang 
penyimpanan koleksi menggunakan 
Fire Extinguishing Aerosol System, 
yaitu bahan aerosol yang mengandung 
Potasium Nitrat, Potasium Carbonate, 
Magnesium dan Epoxy Resin Polymer. 
Bahan ini bersifat tidak merusak benda 
koleksi dan properti lainnya. 

Penangkal petir Penggunaan penangkal petir elektrostatis karena memiliki radius 
yang luas (25-150m) dan mudah dalam perawatan. 

Pengguna difabel Ramp (≤7° di dalam bangunan, ≤6° di luar bangunan), toilet 
khusus difabel, dan area parkir khusus difabel. 

 

4.3.4. Program Sistem Teknologi 

Katalog Digital Museum 

Katalog digital museum yaitu sebuah dokumen digital untuk 

memudahkan seseorang mempelajari benda-benda koleksi museum atau 

layanan secara interaktif. Katalog digital dilengkapi dengan simulasi tiga 

dimensi dan virtual reality. Katalog digital disajikan menggunakan komputer 

touch screen. 

4.4. PROGRAM TAPAK 

4.4.1. Tapak Eksisting 

Tapak Museum Fosil Patiayam yang akan digunakan diperluas 

menjadi 8.515 m2 dengan luas bangunan eksisting 279 m2. Berdasarkan 

pertimbangan yang telah dibahas pada sub bab 3.1, bangunan eksisting 

tidak sesuai dengan fungsi museum, maka bangunan tersebut diredesain 

menjadi bangunan baru yang memenuhi standar sebuah museum. 
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Gambar 4.2: Tapak eksisting museum 

Berdasarkan RUTRK Kabupaten Kudus 2010-2029, koefisien dasar 

bangunan (KDB) maksimal 60%. Pada perancangan, KDB yang digunakan 

sebesar 50% sehingga luas lantai dasar yang diizinkan sebesar 4.257,5 m2. 

Koefisien lantai bangunan maksimal 1,2 (1-2 lantai). Garis sempadan 

bangunan paling sedikit 12m dari as jalan, sedangkan garis sempadan 

sungai paling sedikit 5m dari tepi tanggul.  

Akses menuju tapak berjarak sekitar 12 km dari pusat kota Kudus 

menuju Jl. Raya Kudus-Pati, kemudian masuk ke Jl. Hastodirono sekitar 1 

km. Museum fosil terletak di dalam wilayah situs purbakala Patiayam 

tepatnya di zona penunjang yang dikhususkan sebagai area sarana dan 

prasarana penunjang serta kegiatan komerisal dan rekreasi.  
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Perencanaan ruang meliputi ruang dalam dan ruang luar. Ruang 

dalam berupa fasilitas pameran, fasilitas konservasi, fasilitas pengelola, dan 

fasilitas penunjang (ruang audiovisual, kantin, toko souvenir). Ruang luar 

meliputi area parkir, plaza, dan ruang terbuka hijau. 

  
Gambar 4.3: zoning fasilitas museum 

4.4.2. Site Repair 

A. Jalur Pedestrian 

Menyediakan jalur pedestrian yang dilengkapi dengan peneduh. 

Jalur pedestrian perlu memperhatikan unsur-unsur kenyamanan, 

seperti: sirkulasi, aksesibilitas, iklim, keamanan, dan kebersihan. 

 
Gambar 4.4: jalur pedestrian 
Sumber: www.suara.com, 2017 

B. Penutup Tanah 

− Menggunakan paving block untuk perkerasan jalur pedestrian agar 

bisa menyerap air hujan. 
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− Perkerasan berupa aspal untuk jalur kendaraan bermotor. 

− Meyediakan ruang terbuka hijau untuk area resapan air. 

C. Vegetasi Peneduh 

Pohon peneduh digunakan di jalur pedestrian dan jalur 

kendaraan bermotor. 

Persyaratan vegetasi peneduh: 

− Percabangan 2 meter di atas tanah 

− Percabangan tidak merunduk 

− Tidak mudah tumbang 

Jenis pohon yang dapat digunakan: 

− Angsana, akasia untuk menyerap polusi udara. 

− Kiara payung untuk peredam kebisingan 

− Cemara untuk pemecah angin. 

 
Gambar 4.5: pohon angsana 
Sumber: sehat-tani.blogspot.com 

 
Gambar 4.6: pohon Kiara payung 

Sumber: pohonpengetahuan.blogspot.com 

 

   


