BAB V: PENDEKATAN DAN LANDASAN PERANCANGAN

5.1 Pendekatan dan Landasan Perancangan Tata Ruang Tapak
Dari analisis Tapak yang telah dilakukan. Tata ruang tapak yang muncul
adalah sebagai berikut.

Gambar 5. 1 Tata Ruang Tapak
Sumber: Analisa Pribadi
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mempertimbangkan dari aksesblitas tapak yang terbatas karena lebar jalan
utama yang tidak terlalu besar dan juga terdapatnya median jalan dengan
pohon sehingga akses menuju tapak sedikit sulit.

5.2 Pendekatan dan Landasan Perancangan Tata Ruang Bangunan
Dengan berdasarkan dari landasan teori yang telah diuraikan di atas
bahwa bangunan menggunakan tema arsitektur neo-vernakular maka tata
ruang mikro pada bangunan ini nantinya akan seperti tata ruang dari rumah
tinggal tradisional Jawa menggunakan tata ruang linier. Selain karena
berdasarkan tata ruang rumah tinggal tradisional Jawa sendiri penggunaan
linier juga membantu dalam pembentukan storyline untuk museum sehingga
diharapkan maksud dari storyline akan mudah diterima oleh pengunjung.
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Lalu untuk Penataan ruang makro pada Museum Vespa di Yogyakarta ini
menggunakan sistem organisasi ruang terpusat. Pemilihan organisasi ruang
ini dikarenakan fungsi utama bangunan yang merupakan Museum, sehingga
fasilitas penunjang museum diletakan di sekeliling bangunan museum.
Organisasi terpusat sendiri juga memudahkan pengunjung dalam mengakses
museum dan juga pengelola dalam mengawasi dan mengelola museum.
Organisasi ini terlihat pada diagram ruang makro pada bab 3

Gambar 5. 2 Organisasi Ruang Terpusat
Sumber: Ching, (2015)

Gambar 5. 3 Organisasi Ruang Linear
Sumber: Ching, (2015)
Untuk tata ruang pameran digunakan pola pameran open plan dikarenakan
untuk membebaskan pengunjung untuk bisa melihat pameran dan juga
mempermudah pengunjung untuk melihat pameran secara 360 derajat
sehingga pengunjung bisa mempelajari Vespa secara menyeluruh.
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Gambar 5. 4 Tata Ruang “Open Plan”
Sumber: Sumber: McLean, (1993:125)

5.3 Pendekatan dan Landasan Perancangan Bentuk Bangunan
Pendekatan yang digunakan dalam proyek ini adaah pendekatan arsitektur
post modern yaitu neo-vernakular. Pendekatan ini merupakan konsep yang
berdasarkan mekonstruksi ulang suatu elemen budaya tradisional yang sudah
ada untuk diterapkan dengan desain yang modern.
Melihat dari lokasi proyek yang berada di Yogyakarta sendiri yang kental
dengan kebudayaan jawa nya akan digunakan sebagai inspirasi dari desain
bangunan nantinya

Gambar 5. 5 Contoh Penerapan Arsitektur Neo Vernakular
Sumber: www.jowonews.com

5.4 Pendekatan dan Landasan Perancangan Muka Bangunan
Untuk muka bangunan akan menggunakan pendekatan neo vernakular
sendiri yang diterapkan pada secondary skin bangunan yang diterapkan
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dengan penggunaan metal yang diberi motif dengan cara cutting laser. Motif
yang digunakan sesuai dengan motif ukiran pada bangunan Keraton
Yogyakarta yang didominasi oleh bentuk flora dan fauna.

Gambar 5. 6 Contoh Fasade Menggunakan Metal Laser Cutting
Sumber: www.prismalaser.com

5.5 Pendekatan dan Landasan Perancangan Struktur dan Konstruksi
Bangunan
Bangunan ini nantinya akan menggunakan struktur bangunan bentang
lebar karena fungsi dari museum yang mengharuskan ruang pamer bebas
kolom agar tidak mengganggu kenyamanan pengunjung saat menikmati
koleksi. Untuk bagian atap sendiri nantinya pada bagian atap akan
menggunakan Konstruksi atap rangka ruang agar nantinya pembentukan atap
bisa dibentuk sesuai dengan konsep dan tema dari bangunan dan untuk
beberapa bagian bangunan nantinya akan menggunakan dak beton dan juga
atap yang menggunakan konstruksi baja ringan
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Gambar 5. 7 Konstruksi Atap Rangka Ruang
Sumber: www.indiamart.com
Untuk bagian pondasi nantinya akan menggunakan pondasi tiang pancang
pada bagian bangunan utama dikarenakan kebutuhan dari atap bentang lebar
yang membutuhkan pondasi yang kokoh untuk menahan beban dari atap
bentang lebar. Untuk bangunan penunjang akan digunakan pondasi dangkat
seperti pondasi lajur batu kali dan pondasi footplat.
Untuk struktur keseluruhan bangunan akan menggunakan konstruksi
kolom-balok dengan material dari beton bertulang. Untuk konstruksi dari dari
balok menggunakan konstruksi two way beams atau disebut juga konstruksi
balok 2 arah.
Untuk pelingkup pada dinding menggunakan material bata heubel yang
difinishing dengan acian dan cat. Bata heubel sendiri memiliki dimensi yang
lebih besar daripada bata merah dan juga lebih ringan. Untuk secondary skin
menggunakan Tempered glass dengan spider fitting dan Metal dengan cutting
laser untuk memberikan sentuhan motif vernakular pada bangunan tetapi
tetap menampilkan kesan modern.
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Gambar 5. 8 Secondary Skin Plat Metal dengan Laser Cutting
Sumber: www.prismalaser.com
Untuk pelingkup pada lantai pada bangunan utama akan menggunakan
lantai beton dengan finishing sealer acrylic. Lantai beton sendiri memiliki
keunggulan dalam kemudahan perawatanya dan juga keawetanya, untuk
bangunan penunjang nantinya akan menggunakan lantai keramik dan juga
granit.

Gambar 5. 9 Aplikasi Lantai Beton pada Bangunan
Sumber: www.amsterdamtips.com
Untuk plafond pada bangunan penunjang nantinya akan menggunakan
bahan kalsi board dan untuk bangunan utamanya akan tidak menggunakan
plafond untuk menunjukan kesan modern dari konstruksi atap space frame.

5.6 Pendekatan dan Landasan Perancangan Sistem Bangunan
Untuk proyek Museum Vespa ini terdapat beberapa sistem untuk
menunjang keberlangsungan fungsi dari Museum Vespa diantaranya adalah.
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5.6.1 Utilitas Bangunan
1. Sistem Pencahayaan
Untuk sistem pencahayaan dari museum ini akan menggunakan
campuran antara pencahayaan buatan dan juga pencahayaan alami
tetapi tetap mengutamakan pencahayaan buatan agar mempermudah
untuk mengatur dari atmosfer ruang yang ingin diciptakan. Direct
lighting merupakan hal yang harus diperhatikan dalam Museum karena
akan digunakan untuk memberikan penekanan pada hal hal penting
yang harus di perhatikan di dalam Museum. direct lighting untuk
pameran

terdapat

pada

panggung

pameran

yang

dengan

menggunakan lampu sorot yang diletakan pada sekelilingnya.

Gambar 5. 10 Direct Lighting pada Pameran
Sumber: www.therevolvingstagecompany.co.uk
2. Sistem Penghawaan
Untuk penghawaan mayoritas akan menggunakan penghawaan
buatan yang berupa AC / air conditioning dengan sistem AC central.
AC central sendiri dipilih karena ruangan dari museum yang cukup
besar sehingga membutuhkan kinerja AC yang besar dan juga
kemudahan untuk perawatannya
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Gambar 5. 11 Sistem A/C Central
Sumber: www.electronicglobal.com
3. Sistem Elektrikal
Sistem elektrikal yang digunakan pada bangunan akan bersumber
dari PLN dan juga Genset untuk kondisi darurat
Panel skunder
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Meteran
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Panel skunder
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Gambar 5. 12 Sistem Elektrikal
Sumber: Data Pribadi
4. Sistem Pencegahan Kebakaran
Sistem pencegahan kebakaran yang akan digunakan pada
bangunan nantinya adalah sebagai berikut
•

Sistem Deteksi : Smoke Detector, Fire Detector
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•

Sistem Represif : Fire Hydrant, Automatic Sprinkler System, APAR

(Alat Pemadam Kebakaran Api Ringan)
Perencanaan reservoir terpisah-pisah, yaitu untuk fire hydrant
langsung dari reservoir utama didistribusikan menuju outlet dengan
pompa untuk mempertahankan tekanan air. Sedangkan untuk
sprinkler dari pompa ditampung dulu pada atap bangunan, dengan
menuju sprinkler head dengan sistem down feed.
5. Sistem Keamanan
Sistem keamanan pada bangunan Museum juga merupakan hal
penting untuk menjaga koleksi. Berikut beberapa sistem keamanan
yang nanitnya akan digunakan di dalam museum
1. CCTV

Gambar 5. 13 CCTV
Sumber: www.amazon.com
2. Pintu dengan keamanan digital
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Gambar 5. 14 Pintu dengan Kunci Digital
Sumber: www.fingerprintdoorlocks.com
3. Alarm dengan sensor gerak

Gambar 5. 15 Alarm dengan Sensor Gerak
Sumber: www.homedepot.com
6. Sistem Air Bersih dan Limbah


Sistem Utilitas Air Bersih
Sistem supply air yang di gunakan bangunan, nantinya dimulai dari
pengambilan air dari pipa PDAM di sekitar tapak, kemudian dialirkan
ke penampung air atau Ground Water Tank (GWT) yaitu berupa bak
besar dengan ukuran volume yang disesuaikan dengan kebutuhan air
pada gedung, kemudian dilanjutkan dengan sistem pemompaan
dengan mesin pompa yang nantinya akan terdistibusikan melalui
sistem perpipaan ke setiap lantai sesuai dengan titik – titik baik untuk
keperluan WC, kran wastafel, kran air bersih, dan sebagainya

Gambar 5. 16 Sistem Utilitas Air Bersih
Sumber: Data Pribadi
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Sistem Utilitas Pengolahan Limbah
Perencanaan sistem pembuangan limbah pada bangunan akan
menggunakan sistem pengelolahan sisa limbah yang berasal dari
pembuangan dari WC (Floor drain), wastafel cuci tangan atau limbah
dapur dan buangan dari kotoran toilet yaitu dengan menggunakan
sistem Sewage Treatment Plant (STP) yang merupakan jenis utilitas
modern yang berfungsi menampung dan mengelolah sisah limbah
agar sisa buangan tersebut aman bagi lingkungan

Gambar 5. 17 Sewage Treatment Plan
Sumber: www.marineinsight.com
5.6.2

Teknologi pada Bangunan
Ruang pamer pada museum ini nantinya akan ada beberapa
teknologi untuk mendukung pameran yang interaktif dan juga menarik
untuk menerapkan konsep dari new museology . Selain itu juga untuk
memudahkan pengunjung juga dalam mendapatkan informasi tentang
objek yang dipamerkan.

1. Art Lens
ArtLens sendiri merupakan sebuah aplikasi yang berfungsi untuk
memberikan informasi secara akurat tentang objek pameran di dalam
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museum dan memberikan informasi tentang museum seperti peta dari
koleksi dan objek yang paling sering dikunjungi di dalam museum.

Gambar 5. 18 Aplikasi Art Lens
Sumber: clevelandart.org
2. Panel Touchscreen
LCD touchscreen adalah sebuah layar sentuh yang nantinya akan
berfungsi untuk memberikan informasi tentang objek pameran. LCD
touchscreen lebih interaktif dibandingkan dengan papan deskripsi.

Gambar 5. 19 Touch Screen Panel
Sumber: www.pinterest.com
3. Virtual Reality (VR)
Virtual Reality sendiri akan digunakan sebagai salah satu cara
untuk memberikan informasi dari pameran secara menarik dan juga
interaktif secara 3 dimensional tanpa harus menyediakan bentuk fisik
dari objek pameran tersebut
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Gambar 5. 20 Alat untuk Virtual Reality
Sumber: www.forbes.com

Gambar 5. 21 Hasil dari Penggunaan Virtual Reality
Sumber: museumnext.com
4. Alat Peraga
Meskipun di dalam museum sudah terdapat augmented reality yang
membantu dalam memberikan gambaran pameran secara tiga
dimensi. Alat peraga tetap dibutuhkan dikarenakan terdapatnya bentuk
fisik sehingga pengunjung dapat berinteraksi secara langsung dan
dapat memberikan gambaran yang lebih detail.
Alat peraga yang terdapat dalam ruang pamer nantinya adalah alat
peraga.berupa simulator bagaimana cara mengemudikan Vespa.
Vespa sendiri memiliki cara mengemudi yang unik dengan transmisi
yang berada di tangan yang pada lazimnya berada di pijakan kaki. Hal
ini dapat memberikan pengalaman bagaimana mengoperasikan
Vespa bagi orang-orang yang belum pernah mengemudikan Vespa.
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Gambar 5. 22 SImulator Motor
Sumber: www.russbrown.com
Lalu terdapat juga alat peraga berupa halfcut dari mesin Vespa
untuk menjelaskan bagaimana mekanisme dari mesin Vespa.

Gambar 5. 23 Alat Peraga Half-cut Mesin
Sumber: www.cutawaycreations.com
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