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ABSTRAK 

PERANCANGAN MUSEUM PURBAKALA DENGAN 

PENDEKATAN KONSEP ARSITEKTUR NEO- VERNAKULAR 

DI PROVINSI LAMPUNG 

Oleh :  

Irfan Andrianto 

 

Museum adalah sarana yang efektif dalam membantu proses penelitian atau 

pembelajaran karena museum memberikan bukti nyata yang dapat disaksikan secara 

langsung oleh kita sehingga mempermudah pemahaman kita dalam menyimpulkan 

suatu pemikiran tentang suatu bentuk gambaran masa kepurbakala. Masyarakat 

umum kurang menyadari arti akan pentingnya keberadaan suatu museum yang 

memamerkan benda-benda yang bersejarah. Mereka hanya menganggap museum 

adalah tempat penyimpanan bendabenda kuno dan kurang menarik untuk 

dikunjungi. Masyarakat umumnya lebih tertarik untuk mengunjungi tempat hiburan 

dari pada berkunjung ke museum. Mereka mengunjungi tempat-tempat yang 

sekiranya dapat menghibur mereka beserta keluarganya maupun bersama teman. 

Dengan adanya fenomena ini keberadaan museum lambat laun akan tersisihkan 

apabila perilaku masyarakat tidak dapat diubah. 

Selanjutnya pada perencanaan dan perancangan sebuah “Perancangan 

Museum Purbakala Di Provinsi Lampung”, penulis melakukan proses pengumpulan 

data baik langsung maupun tidak langsung, serta melakukan analisa data site yang 

nantinya akan didesain. Setelah data yang dibutuhkan dan site sudah di analisa 

didapatkan, langkah selanjutnya yaitu proses analisa keseluruhan sehingga 

memperoleh hasil yang terbaik. Bedasarkan pengumpulan data, analisa, dan 

pendekatan yang dilakukan, didapatkan rekomendasi desain sebuah “Perancangan 

Museum Purbakala Dengan Pendekatan Arsitektur Neo- Vernakular Di Provinsi 

Lampung” yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan pengelola. Dalam 

melakukan proses desain selanjutnya, aspek-aspek perencanaan dan perancangan 

arsitektur yang telah dianalisa dijadikan sebagai pedoman. 

Perancangan Museum Purbakala Di Provinsi Lampung ini menggunakan 

Pendekatan Arsitektur Neo- Vernakular pada desain bangunannya. Desain arsitektur 

neo- vernakular merupakan konsep desain yang menyelaraskan antara Arsitektur 

modern dan Arsitektur vernakular . Hal ini dapat diterapakan pada tatanan kawasan 

maupun bangunan Museum Purbakala Di Provinsi Lampung sehingga menciptakan 

suatu desain yang aman dan nyaman bagi pengunjung maupun pengelola. Dengan di 

Perancangan Museum Purbakala Dengan Pendekatan Arsitektur Neo- Vernakular Di 

Provinsi Lampung diharapkan mampu menigkatkan masyarakat untuk mengunjungi 

Museum Purbakala. 
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ABSTRECK 

 

ANCIENT MUSEUM DESIGN WITH A NEO- VERNAKULAR 

ARCHITECTURAL CONCEPT APPROACH  

IN LAMPUNG PROVINCE 

 

By 

Irfan Andrianto 

 

 
Museums are effective tools in assisting the research or learning process 

because museums provide tangible evidence that can be witnessed directly by us so 

that it makes it easier for us to understand in concluding a thought about a form of 

ancient imagery. The general public is less aware of the importance of the 

existence of a museum that exhibits historical objects. They only consider the 

museum to be a storage place for ancient objects and less interesting to visit. 

People are generally more interested in visiting entertainment venues than visiting 

museums. They visit places that can entertain them and their families as well as 

with friends. With this phenomenon, the existence of museums will gradually be 

marginalized if people's behavior cannot be changed. 

Furthermore, in planning and designing a "Design of Archaeological 

Museums in Lampung Province", the authors carried out the process of collecting 

data both directly and indirectly, as well as analyzing site data which would later 

be designed. After the required data and the site has been analyzed are obtained, 

the next step is the overall analysis process in order to obtain the best results. 

Based on the data collection, analysis, and approach taken, a design 

recommendation is obtained for a "Design of an Archaeological Museum with a 

Neo-Vernacular Architectural Approach in Lampung Province" that suits the needs 

of users and managers. In carrying out the further design process, the aspects of 

planning and architectural design that have been analyzed serve as guidelines. 

The design of the Archaeological Museum in Lampung Province uses a Neo-

Vernacular Architectural Approach to its building design. Neo-vernacular 

architectural design is a design concept that harmonizes modern architecture and 

vernacular architecture. This can be applied to the arrangement of the area and 

the building of the Archaeological Museum in Lampung Province so as to create a 

design that is safe and comfortable for visitors and managers. By designing the 

Archaeological Museum with a Neo-Vernacular Architectural Approach in 

Lampung Province, it is hoped that it will be able to encourage people to visit the 

Archaeological Museum. 
 

 
Keywords: Museums, Antiquities, Archeology, Neo-Vernacular Architecture. 
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BAB I 

 
PENDAHULUAN 

 
 
 
 

I.1.      Latar Belakang 
 

Zaman prasejarah adalah babakan dalam sejarah yang diberikan 

kepada suatu periode ketika manusia belum menggunakan tulisan untuk 

berkomunikasi. pembabakan waktu mulai terbentuknya bumi sampai 

sekarang menurut ilmu geologi, dibagi menjadi beberapa masa  yaitu 

arkeozoikum, proterozoikum, paleozoikum, mesozoikum, dan kenozoikum 

(Hizbullah, 2003). 

Di Indonesia, zaman prasejarah berakhir pada sekitar abad V masehi 

ketika telah digunakan tulisan dalam kehidupan masyarakat yang 

dibuktikan melalui temuan sumber-sumber tertulis. Para ahli telah 

melakukan upaya memahami zaman prasejarah dengan penggunaan 

sumber primer berupa fosil, ecofak, artefak, isefak, serta featur, melalui 

analisis kimiawi, geologis, dan arkeologis. di Indonesia, manusia purba 

yang terkenal antara lain Pithecanthropus Mojokertensis, Pithecanthropus 

Robustus ,Meganthropus, ,Homo Erectus, Homo Wajakensis, Homo 

Soloensis, Homo Sapiens dan Homo Floresiensis (Hizbullah, 2005). 
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Indonesia memiliki ragam budaya dan nilai tradisi yang tinggi, hal 

tersebut dapat dilihat dari berbagai macam peninggalan sejarah yang 

ditemukan dari berbagai provinsi di Indonesia. Sebagai bagian dari 

Indonesia, Provinsi Lampung tak kalah dengan provinsi-provinsi lainnya 

yang memiliki ragam budaya dan tradisi yang tinggi. Provinsi Lampung 

merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi sejarah untuk 

dikembangkan dan diupayakan menjadi daya tarik masyarakat daerah. 

Salah satu potensi sejarah berada di Kabupaten Lampung Timur tepatnya 

di Taman Purbakala Pugung Raharjo yang dapat dijadikan modal utama 

untuk pembangunan yang dapat berpengaruh terhadap berbagai aspek 

kehidupan, seperti aspek ekonomi, aspek sosial, aspek politik, dan aspek 

budaya, Maka salah satu upaya untuk menginformasikan dan 

mempublikasikan kekayaan zaman prasejarah yang ada di kabupaten 

lampung timur, diperlukan fasilitas publik yang dapat mewadahi dan 

menampilkan bukti sejarah berupa museum purbakala. 

Museum adalah lembaga, tempat penyimpanan, perawatan, 

pengamanan dan pemanfaatan bukti material hasil budaya serta alam dan 

lingkungannya guna menunjang upaya perlindungan dan pelestarian 

budaya bangsa. (PP.No.19 tahun 1995). Kita ketahui bahwa museum 

adalah salah satu fasilitas dari kebutuhan manusia untuk mewujudkan 

tujuan pendidikan dan rekreasi. dimana koleksi museum adalah salah satu 

pertimbangan utama, baik dari koleksi fisik ataupun berupa pengumpulan 

data-data non fisik. Maka untuk dapat terwujudnya sebuah museum kita 

harus mampu mengelola secara profesional dan menampilkan koleksi 
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diatas secara baik. Mengingat potensi dalam bidang pendidikan dan 

rekreasi, maka dari itu untuk mewujudkan hakikat museum yang 

sesungguhnya diperlukan fungsi dan peranan museum dengan sebaik-

baiknya. diharapkan dapat berkembang menjadi museum yang 

representatife dengan mempertimbangkan aspek-aspek terkait 

perancangan museum, mengingat masih sangat diperlukannya museum 

khusus yang menangani dan mengamankan fosil-fosil dari peninggalan 

kehidupan zaman prasejarah. 

Bedasarkan permasalah yang ada mengenai kebutuahan fasilitas guna 

mendukung adanya situs peninggalan sejarah berupa taman purbakala di 

kabupaten lampung timur, maka penulis ingin merancang sebuah museum 

purbakala di lampung dengan konsep arsitektur neo- vernakular. 

Konsep neo- vernakular dalam perancangan museum purbakala 

dapat diaplikasikan dalam bentuk viksual, Bangunan viksiualisasi ini dapat 

dilihat dari penggunaan ornamen-ornamen daerah setempat yang dapat di 

terapkan pada fasat museum seperti pada atap ataupun profil-profil 

bangunan museum purbakala, selain itu konsep neo- vernakuar dapat di 

inplementasikan menggunaan konstruksi modern yang diadopsi bentuk-

bentuk lokal dan penyusunan massa, Inplementasi tersebut nantianya akan 

terlihat pada bangunan yang mewakili karakter lokal dari lokasi 

pembangunan museum perbakala yaitu  di Lampung  
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1.2.  Rumusan Masalah 

 

1. Bagaimana mendesain museum purbakala dengan memadukan unsur 

lokal atau budaya dan unsur arsitektur neo- vernacular ? 

2. Bagaimana menyediakan sarana edukasi  tentang sejarah arkeologi ? 

3. Bagaimana menciptakan museum purbakala yang inovatif dapat 

diterima oleh semua kalangan pada era modern saat ini ? 

4. Informasi apa saja yang akan ditampilkan pada museum purbakala ? 

5. Bagaimana kita dapat menyediakan suatu tempat rekreasi yang 

nyaman,  informatif, edukatif,  bagi  semua  golongan  sekaligus  

sebagai wadah penyimpanan benda – benda bersejarah tentang 

kepurbakalaan ? 

 

I.3.      Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 
I.3.1    Tujuan Penelitian 

 

 Merancang Museum Purbakala yang dapat mewadahi nilai pelestarian, 

edukasi, dan sejarah arkeologi. 

 Merancang suatu tempat wisata sebagai wadah pengenalan zaman 

prasejarah dan sejarah Purbakala Provinsi Lampung. 

 Museum purbakala dapat memberikan informasi edukasi sejarah 

arkeologi dan menarik minat masyarakat berkunjungan kemuseum. 

 Menerapkan image lokalitas Lampung melalui perencanaan Museum 

Purbakala dengan pendekatan konsep Arsitektur Neo- Vernakular. 
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I.3.2    Manfaat Penelitian 

 
 Menghasilkan produk disain sebagai bahan pertimbngan perencanaan 

pembangunan Museum Purbakala di Provinsi Lampung. 

 Menyediakan bangunan berupa museum yang dapat mempublikasikan 

dan sebagai sarana edukasi tentang sejarah kepurbakalaan. 

 Meningkatkan daya tarik pengunjung pada sarana edukasi museum 

purbakala. 

 Memenuhi persyaratan dalam menemppuh Tugas Akhir 

sebagaipenentu kelulusan Sarjana Strata 1 (S1) pada Jurusan 

ArsitekturFakultas Teknik Universitas Negeri Lampung (UNILA). 

 

 

1.4.   Batasan Penelitian 

 

a. Perancangan fasilitas edukasi dan rekreasi pada Museum Purbakala. 

b. Perencanaan fasilitas konservasi pada Museum Purbakala. 

c. Perencanaan fasilitas pendukung pada Museum Purbakala. 

d. Perencanaan Museum Purbakala dengan konsep arsitektur neo- 

vernakular, studi kasus pada bangunan arsitektur Lampung. 

 

I.5.     Sistematika Pembahasan 

 
Dari  seluruh  rincian  di  atas,  maka  adapun  bahasan yang  akan 

diperdalam adalah sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Menguraikan tentang gambaran umum mengenai latar belakang, 

permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, batasan penelitian, sistematika 

penulisan dan kerangka pikir. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Menguraikan pembahasan teori tentang Museum Purbakala, penerapan 

Arsitektur “Neo- Vernakular”   pada perencanaan Museum Purbakala, secara 

keseluruhan teori – teori studi preseden. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Menguraikan tentang jenis penelitian, identifikasi masalah, objek dan subjek 

penelitian, variabel dan indikator penelitian, metode pengumpulan data, dan 

teknik analisis data. 

BAB IV ANALISA TAPAK 

Menguraikan tentang analisa perancangan berupa analisa tapak, zoning 

tapak, aktivitas pengguna dan kebutuhan ruang, serta analisa pencapaian dan 

sirkulasi. 

BAB V KONSEP DAN DESAIN 

Menguraikan tentang analisis pengguna, pola aktivitas dan kriteria ruang 

berdasarkan perilaku pada Bangunan Museum Purbakala. 

BAB VI PENUTUP 

Menguraikan tentang kesimpulan dan saran penulis terhadap penelitian. 
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I.6  Diagram Kerangka Fikir 

 

Latar Belakang 

 

 

 

 

 

Rumusan Masalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Diagram Kerangka Pikir 

Sumber : Asusmsi Penulis 

Analisa Data 

Manusia, Bangunan dan 

Lingkungan 

Observasi 

Observasi dilakukan dengan 

metode pengambilan data dan 

pengamatan terhadap objek 

yang ada sekarang 

 

Belum tersedianya wadah fasilitas rekreasi dan edokasi di Bandar Lampung berupa Museum 

purbakala dan tempat untuk mengenal peninggalan-peninggalan sejarah pada masa 

prasejarah. Sehingga pentingnya penerapan Arsitektur Neo- Vernakular pada bangunan 

dinilai cocok untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 

 

Pendekatan 

Konsep Arsitektur 

Neo- Vernakular 

 

Ide Gagasan 

Perancangan Museum 

Purbakala dengan konsep 

Arsitektur Neo- 

Vernakular 

 

 Perancangan Museum Purbakala dengan Konsep 

Arsetiktur Neo- Vernakular  

 Bagaimana mendesain museum purbakala dengan memadukan unsur 

lokal atau budaya dan unsur arsitektur neo- vernacular ? 

 Bagaimana menyediakan sarana edukasi  tentang sejarah arkeologi ? 

 Bagaimana menciptakan museum purbakala yang inovatif 

dapatditerima oleh semua kalangan pada era modern saat ini ? 

 Informasi apa saja yang akan ditampilkan pada museum purbakala ? 

 Bagaimana kita dapat menyediakan suatu tempat rekreasi yang 

nyaman,  informatif, edukatif,  bagi  semua  golongan  sekaligus  

sebagai wadah penyimpanan benda – benda bersejarah tentang 

kepurbakalaan ? 



 

 
 
 
 
 
 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

II.1. Tinjauan Umum Museum 

II.1.1. Pengertian Museum 

Menurut pengertian yang telah dirumuskan oleh ICOM  

(International Council Of Museums, 1974), bahwa museum adalah :  

“Sebuah lembaga yang bersifat tetap dalam memberikan pelayanan 

terhadap masyarakat dan perkembangannya, tidak mencuri 

keuntungan, terbuka untuk umum, yang memperoleh, merawat, 

menghubungkan, dan memamerkan untuk tujuan-tujuan studi, 

pendidikan, kesenangan, benda-benda pembuktian manusia dan 

lingkungannya.” 

Selain pengertian diatas, kata museum secara etimologis dapat 

dibedakan menjadi dua yaitu :  

a. Berdasarkan kamus Oxford, kata museum berasal dari kata “mouse” 

yang mempunyai arti ruang atau merupakan suatu tempat untuk 

menyimpan barang-barang yang bersifat seni dan pengetahuan.  

b. Sedangkan pengertian museum berdasarkan rumusan para cendikiawan 

bahwa museum berasal dari kata Yunani, “mouseion” yang sebenarnya 
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merujuk pada nama kuil pemujaan terhadap Muses, dewa yang 

berhubungan dengan kegiatan seni. 

Dari berbagai pengertian diatas dapat diambil satu kesimpulan 

bahwa museum memiliki persamaan arti yaitu, tempat untuk merawat 

dan memelihara, serta memamerkan barang-barang peninggalan 

sejarah, seni, ilmu dan barang-barang kuno, yang bersifat tetap dan 

terbuka untuk umum. Berguna untuk tujuan studi Pendidikan, 

kesenangan, benda-benda pembuktian manusia dan lingkungannya. 

Lebih dari itu, museum merupakan suatu tempat untuk 

menyelamatkan dan memelihara warisan budaya sejarahnya, juga 

sebagai tempat segala kegiatannya meliputi mengumpulkan, meneiti 

dan memamerkan hasil-hasil penelitian serta pengetahuan mengenai 

benda-benda koleksi sejarah bagi kebudayaan dan ilmu pengetahuan. 

Museum juga merupakan sebuah lembaga pelestarian 

kebudayaan bangsa, baik yang berupa benda (tangible) seperti artefak, 

fosil dan benda-benda etnografi maupun tak benda (intangible) sepeti 

nilai, tradisi, dan norma. 

Museum menyediakan sumber informasi yang meliputi segala 

aspek kebudayaan dan lingkungan. Museum menyediakan berbagai 

macam sumber inspirasi bagi kreatifitas yang inovatif yang dibutuhkan 

dalam pembangunan. Namun museum harus tetap memberikan nuansa 

rekreatif dan edukatif bagi pegunjungnya. 
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II.1.2. Sejarah Perkembangan Museum di Indonesia 

Keberadaan museum di Indonesia tidak lepas dari pengaruh masa 

penjajahan Belanda. Bermula pada tahun 1752 di kota Harlem, 

Belanda, berdiri perkumpulan yang bergerak dibidang ilmu 

pengetahuan yang bernama “De Holandsch Maatschapij en weten 

schappen”. Pemerintah Belanda di Indonesia merasa perlu mendirikan 

museum dan stasiun untuk sarana penelitian di berbagai kota, termasuk 

di Batavia. Tujuannya agar Belanda dapat lebih luas mengekplorasi 

kekayan di daerah jajahan. 

 

Pada 24 April 1778 di Batavia berdiri lembaga ilmu pengetahuan 

“Bataviacsh Genootshap van Kunsten en wetwn schappen” di rumah 

J.C.M Rademaker, tepatnya di daerah kali besar Jakarta. Tujuan 

didirikannya “Bataviacsh Genootshap van Kunsten en wetwn 

schappen” adalah untuk memajukan penelitian dibidang Biologi, ilmu 

alam, ilmu purbakala, ilmu sastra, ilmu bangsa-bangsa, ilmu sejarah, 

kesenian dan menerbitkan hasil-hasil penelitian. Gedung ini sekarang 

dikenal dengan nama Museum Nasional, yang terletak di jalan Medan 

Merdeka Barat no 12. 

Dikutip dari Https://www.kompasiana.com/amps/jora5074/perkembanganmuseum-

diindonesia. diakses pada 3 Februari 2020. 
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II.2. Fungsi dan Kegiatan Museum  

II.2.1. Fungsi Museum 

Berdasarkan hasil musyawarah umum ke 11 International Council Of 

Museum (ICOM) pada tahun 1974 di Denmark. 

a. fungsi museum diantaranya yaitu:  

1. Pengumpulan dan pengamanan warisan alam dan budaya  

2. Dokumentasi dan penelitian ilmiah  

3. Konservasi dan preservasi  

4. Penyebaran dan perataan ilmu untuk umum  

5. Pengenalan dan penghayatan kesenian  

6. Visualisasi warisan alam dan budaya  

7. Cerminan pertumbuhan peradaban umat manusia  

8. Pembangkit rasa bersyukur dan bertakwa kepada Tuhan Yang  

Maha Esa. 

b. Kegiatan Museum   

Kegiatan museum secara rinci dijelaskan oleh Drs. Moch. Amir 

Sutaarga sebagai berikut : 

 Pengumpulan atau pengadaan   

Tidak semua benda padat dimasukan ke dalam koleksi 

museum, hanyalah benda-benda yang memenuhi syarat 

tertentu yakni : 

1. Harus mempunyai nilai budaya, ilmiah dan estetika.  

2. Harus dapat diidentifikasi mengenai wujud, asal, tipe, 

gaya dan sebagainya.  
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3. Harus dapat dianggap sebagai dokumen. 

 Pemeliharaan   

Tugas pemelihara ada dua aspek, yakni : 

1. Aspek teknis  

Benda-benda materi koleksi harus dipelihara dan 

diawetkan seta dipertahankan tetap awet dan tercegah 

dari kemungkinan kerusakan.  

2. Aspek administrasi   

Benda-benda materi koleksi harus mempunyai 

keterangan tertulis yang menjadikan benda-benda 

koleksi tersebut bersifat monumental. 

 Konservasi  

Merupakan usaha pemeliharaan, perawatan, perbaikan, 

pencegahan dan penjagaan benda-benda koleksi dari penyebab 

kerusakan. 

 Penelitian    

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari luar, seperti 

mahasiswa, pelajar, umum dan lain-lain untuk kepentingan 

karya ilmiah, skripsi, karya tulis, dll. 

 Pendidikan   

Kegiatan disini lebih ditekankan pada pengenalan bendabenda 

materi koleksi yang dipamerkan : 
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1. Pendidikan formal  

Berupa seminar-seminar, diskusi, ceramah, dan 

sebagainya.  

2. Pendidikan non formal  

Berupa kegiatan pameran, pemutaran film, slide, dan 

sebagainya. 

 Rekreasi   

Sifat pameran mengandung arti untuk dinikmati dan dihayati, 

yang mana merupakan kegiatan rekreasi yang segar, tidak 

diperlukan kosentrasi yang akan menimbulkan keletihan dan 

kebosanan. 

 

II.3. Jenis-Jenis Museum 

 Jenis museum menurut Buku Pedoman Pendirian Museum (1999) 

 Jenis museum dapat dibedakan menjadi beberpa hal, yaitu :  

a. Koleksi museum.  

b. Kedudukan museum.  

c. Penyelenggaraan museum.  

d. Kriteria museum.   

 Jenis museum menurut koleksinya menurut Buku Ayo Kita Mengenal 

Museum (2009)  

Jenis museum berdasarkan koleksi, yaitu terdapat dua jenis : 
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1. Museum Umum  

Museum yang koleksinya terdiri dari kumpulan bukti material 

manusia dan lingkungannya yang berkaitan dengan disiplin ilmu dan 

teknologi. Contoh museum umum adalah Museum Empu Tantular.  

2. Museum Khusus  

Museum khusus merupakan museum yang koleksinya hanya 

berkaitan dengan satu cabang ilmu pengetahuan, satu cabang 

teknologi, dan lainnya. Museum ini tidak memiliki koleksi di luar 

dari cabang pengetahuan, seni, dan teknologi yang dikhususkan. 

Contoh museum khusus adalah Museum Kebangkitan Nasional, 

Museum wayang dan Museum Purbakala.  

 Jenis museum berdasarkan kedudukannya Buku Ayo Kita Mengenal 

Museum (2009) 

Jenis museum berdasarkan kedudukannya museum dapat dibagi menjadi 

3 yaitu : 

1. Museum Nasional  

Museum yang koleksinya terdiri atas kumpulan benda yang berasal 

dari, mewakili dan berkaitan dengan bukti material manusia dan 

lingkungannya dari seluruh wilayah Indonesia yang bernilai 

nasional. 

2. Museum Provinsi   

Museum yang koleksinya terdiri atas kumpulan benda yang berasal 

dari, mewakili dan berkaitan dengan bukti material manusia dan 

lingkungannya dari dalam provinsi tertentu atau suatu provinsi.  
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3. Museum Lokal   

Museum yang koleksinya terdiri atas kumpulan benda yang berasal 

dari, mewakili dan berkaitan dengan bukti material manusia dan 

lingkungannya dalam suatu wilayah kabupaten atau kotamadya. 

 Museum berdasarkan penyelenggaraanya   

Menurut penyelenggaraannya, museum dapat dibagi menjadi 2 yaitu : 

1. Museum Pemerintah  

Museum yang diselenggarakan dan dikelola oleh pemerintah pusat 

atau pemerintah setempat.  

2. Museum Swasta   

Museum yang diselenggarakan dan dikelola oleh pihak swasta. 

 Museum berdasarkan kriteria  

Menurut kriterianya, museum dapat dibagi menjadi 8 yaitu : 

1. Museum Seni  

Museum yang memberikan sebuah ruang untuk pameran seni, 

biasnya merupakan seni visual, dan biasanya terdiri dari lukisan, 

ilustrasi, dan patung.   

2. Museum Sejarah  

Museum yang memberikan edukasi terhadap sejarah dan 

relevansinya terhadap masa sekarang dan masa lalu. Beberpa 

museum sejarah menyimpan aspek kuratorial tertentu dari sejarah 

daerah lokal tertentu. Museum jenis ini memiliki koleksi beragam 

termasuk dokumen, artefak.  
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3. Museum Maritim  

Museum yang menspesialisai terhadap objek yang berhubungan 

dengan kapal, perjalanan di laut dan danau.  

4. Museum Otomotif   

Museum yang memamerkan kendaraan.  

5. Museum Open Air  

Museum yang mengoleksi dan membangun kembali bangunan tua 

didaerah terbuka luar. Biasanya bertujuan untuk menciptakan 

kembali bangunan dan suasana lanskap masa lalu. 

6. Science Museum   

Museum yang membahas tentang seputar masalah scientific, dan 

sejarah. Untuk menjelaskan penemuanpenemuan yang 

kompleks,pada umumnya digunakan sebagai media visual.  

7. Museum Spesialisasi  

Museum yang mengkhususkan pada topik tertentu. Contoh museum 

ini adalah museum musik, museum anak, museum gelas, dsb. 

Museum ini pada umumnya memberi edukasi dan pengalaman yang 

berbeda dibandingkan museum lainnya.  

8. Museum Virtual  

Museum yang berada di dunia maya berupa internet diman tidak 

memiliki fisik museum dan isinya hanya berupa data. 
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II.4. Pelaku Kegiatan dan Struktur Organisasi Museum 

II.4.1. Pelaku Kegiatan 

Unsur pelaku kegiatan bangunan museum adalah sebagai berikut: 

1. Pengunjung   

Berdasarkan kelompoknya: 

a. Kelompok umum / Pengunjung biasa  

 Datang kemuseum dengan tujuan rekreasi.  

 Waktu yang dibutuhkan tidak terlalu lama.  

 Tujuan untuk mengetahui pameran yang dipamerkan 

museum.  

 Datang ke museum secara rombongan, kelompok, atau 

individu. 

b. Kelompok pelajar dan Mahasiswa  

 Datang dengan tujuan penelitian atau menambah ilmu 

pengetahuan.  

 Datang ke museum dengan tujuan yang jelas.  

 Waktu yang dibutuhkan relative lama. 

c. Kelompok para Ahli, peneliti dan Seniman  

 Biasanya sudah sering dating ke museum.  

 Datang untuk penelitian, mendaptkan informasi yang  

 diperlukan untuk perbandingan dan mengukur tingkat 

kreativitas. 

 Datang untuk menambah pengetahuan untuk penelitian 

mereka. 
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d. Kelompok turis atau wisatawan  

Terbagi menjadi dua jenis, yaitu turis asing dan turis 

domestic.  

 Biasanya datang untuk menikmati karya seni rupa dan 

pameran yang diselenggarakan. 

2. Pengelola  

Pengelola adalah pihak yang bertanggung jawab dan bertugas 

mengelola museum yang di kordinir oleh seorang direktur sebagai 

pimpinan museum. Dalam menjalankan tugasnya, direktur ini 

dibantu oleh tenaga ahli sebagai staff pengelola.  

Bagian pengelolaan museum adalah sebagai berikut: 

a. Bagian Administrasi Tata Usaha  

 Mengurus surat menyurat.  

 Melaksanakan urusan perlengkapan.  

 Melaksanakan urusan ketertiban.  

 Melaksanakan urusan kepegawaian.  

 Melaksanakan urusan keuangan.  

 Melaksanakan urusan dokumentasi koleksi.  

 Melaksanakan registrasi 

b. Bagian Pembenahan Koleksi Kuratorial  

 Melaksanakan pengadaan, pengumpulan, penelitian, dan 

pembenahan koleksi.  

 Melaksanakan identifikasi dan klasifikasi koleksi.  

 Melaksanakn katalogisasi koleksi.  
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 Menyusun konsep yang berhubungan dengan kegiatan 

pameran tetap.  

 Pembesaran koleksi.  

 Melaksanakan penelitian yang berhubungan dengn 

koleksi museum, serta menyusun tulisan ilmiah dan 

popular. 

c. Bagian Konservasi dan Preservasi  

 Melaksanakan kegunaan preservasi dan konservasi.  

 Melaksanakan reservasi perbaikan koleksi museum.  

 Melaksanakan pembuatan reproduksi koleksi. 

d. Bagian Dekorasi  

 Melaksanakan persiapan pameran.  

 Melaksanakan pengadaan barang untuk menunjang 

kegiatan pameran. 

e. Bagian Edukasi dan Publikasi  

 Melaksanakan bimbingan untuk pelajar, mahasiswa, dan 

masyarakat umum dengan member ceramah, penjelasan 

dan pemutaran film.  

 Merencanakan program bimbingan penelitian, diskusi 

ilmiah dan memberikan penerangan mengenai museum.  

 Melaksanakan kegiatan publikasi mengenai koleksi 

museum. 

f. Bagian Perpustakaan  

 Membina dan mengembangkan perpustakaan.  
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 Mengadakan kerjasama dengan perpustakaan museum 

lain.  

 Melakukan pengadaan administrasi perpustakaan.   

 Memelihara dan merawat koleksi perpustakaan. 

g. Bagian Mekanikal dan Elektrikal  

 Melakukan pengecekan, perawatan, dan perbaikan 

peralatan yang rusak. 

h. Cleaning Service  

 Bertanggung jawab menjaga kebersihan museum. 

 

II.4.2. Struktur Organisasi Museum 

Salah satu faktor yang mendukung keberhasilan museum adalah 

faktor organisasi. Setiap museum sebaiknya mempunyai struktur 

organisasi yang mencerminkan tugas dan fungsi museum. 

Sekurangkurangnya terdiri dari Kepala museum, bagian administrasi, 

pengelola koleksi (kurator), bagian konservasi (perawatan), bagian 

penyajian (preparasi), bagian pelayanan masyarakat dan bimbingan 

edukasi, serta pengelola perpustakaan. Adapun struktur organisasi yang 

umum dimiliki oleh sebuah museum, adalah: 
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Gambar II.1. Struktur Organisasi Museum 

Sumber : Buku Pedoman Pendirian Museum, 1999. 

 

 Kepala/Direktur Museum memimpin pelaksanaan tugas dan 

fungsi museum.  

 Kepala Bagian Tata Usaha Museum memimpin 

penyelenggaraan urusan tata usaha, urusan rumah tangga dan 

ketertiban museum.  

 Kepala Bagian Kuratorial memimpin penyelenggaraan 

pengumpulan, penelitian dan pembinaan koleksi. 

 Kepala Bagian Konservasi dan Preparasi memimpin 

penyelenggaraan konservasi, restorasi dan reproduksi koleksi 

serta preparasi tata pameran.  

 Kepala Bagian Bimbingan dan Publikasi memimpin 

penyelenggaraan kegiatan bimbingan dengan metode dan sistem 

edukatif kultural dalam rangka menanamkan daya apresiasi dan 



  22 

 

penghayatan nilai warisan budaya dan ilmu pengetahuan serta 

menyelenggarakan publikasi tentang koleksi museum.  

 Kepala Bagian Registrasi dan Dokumentasi memimpin 

penyelenggaraan registrasi dan dokumentasi seluruh koleksi. 

Perpustakaan menyelenggarakan perpustakaan, dan menyimpan 

hasil penelitian dan penerbitan museum. 

 

II.5. Faktor Perancangan Museum 

Dalam perancangan museum harus diperhatikan beberapa factor utama 

untuk memberikan kesan nyaman pada pengguna, yaitu : 

 Mempunyai ruang kerja bagi para konservatornya, dibantu 

perpustakaan dan staffnya.  

 Mempunyai tempat/ruang untuk pameran koleksi.  

 Mempunyai laboratorium untuk merawat benda-benda koleksinya dari 

segala sesuatu yang dapat menyebabkan rusaknya benda-benda koleksi.  

 Mempunyai studio dengan perlengkapannya untuk pembuatan audio 

visual, studio untuk reproduksi barang koleksi.  

 Mempunyai perpustakaan sebagai referensi.  

 Mempunyai ruangan untuk kegiatan penerangan dan edukasi.  

 Mempunyai sirkulasi yang nyaman. 
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II.6. Persyaratan Perancangan Museum  

II.6.1. Persyaratan umum 

 Lokasi   

Lokasi yang strategis dan menunjang perancangan museum. 

Lokasi perancangan museum terletak dipusat kota, sehingga   

sirkulasi pengunjung sangat mudah, terutama jalur darat. Terletak 

dikawasan sekolah, perumahan dan perkantoran. 

 Luas   

Museum merupakan bangunan public, oleh karena itu, luasan 

museum diukur dari banyaknya penduduk lokal daerah tersebut. 

Walaupun begitu, terdapat beberapa museum yang luas didaerah 

dengan penduduk yang sedikit, begitu juga sebaliknya. 

Pendistribusian luas areal museum baru harus sesuai dengan 

pembagian yang merata, dimana luas areal untuk kuratorial 

ditambah administrasi dan service harus seluas areal pameran. 

Tabel 1. Standar Luasan Museum Berdasarkan 

 

Jumlah Penduduk Lokal 

Populasi Total luas areal museum (m2) 

10.000 jiwa 650 – 1300 

25.000 jiwa 1115 – 2230 

50.000 jiwa 1800 – 3600 

100.000 jiwa 2700 – 5500 

250.000 jiwa 4830 – 9800 

500.000 jiwa 7600 – 15000 

>1.000.000 jiwa 12000 - 23500 

 

(sumber : Buku “Museum Buildings” oleh Laurence Vail Coleman) 
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 Fasilitas   

Bangunan museum dapat berupa bangunan baru atau 

memanfaatkan gedung lama. Harus memenuhi perinsip-perinsip 

konservasi, agar koleksi museum tetap lestari. Bangunan museum 

minimal dapat dikelompokan menjadi dua kelompok, yaitu 

bangunan pokok ( pameran tetap, pameran temporer, auditorium, 

kantor, laboratorium konservasi, perpustakaan, bengkel preparasi, 

dan ruang penyimpanan koleksi) dan bangunan penunjang (pos 

keamanaan, museum shop, teket box, toilet, lobby, dan tempat 

parkir). 

 Koleksi   

Koleksi merupakan syarat mutlak dan merupakan rohnya sebuah 

museum, maka koleksinya harus mempertimbangkan hal-hal 

berikut : 

a. Perinsip dan persyaratan sebuah benda menjadi koleksi 

antara lain : 

1. Memiliki nilai sejarah dan nilai ilmiah (termasuk nilai 

estetika)  

2. Dapat diidentifikasikan mengenai bentuk, tipe, gaya, 

fungsi, makna, asal secara historis, dan geografis atau 

periodenya ( dalam geologi, khusunya untuk benda 

alam).  

3. Harus dapat dijadikan dokumen, dalam arti sebagai bukti 

kenyataan dan eksistensinya bagi peneliti ilmiah. 
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b. Perimbangan skala prioritas, yaitu untuk penilaian 

bendabenda yang besifat : 

1. Masterpiece, merupakan benda yang terbaik mutunya.  

2. Unik, merupakan benda-benda yang memiliki ciri khas 

tertentu bila dibandingkan dengan benda-benda yang 

sejenis.  

3. Hamper punah, merupakan benda-benda yang sulit 

ditemukan karena dalam jangka waktu yang sudah 

terlalu lama tidak dibuat lagi.  

4. Langka, merupakan benda-benda yang sulit ditemukan 

karena tidak dibuat lagi atau karena jumla hasil 

pembuatannya hanya sedikit. 

 

II.6.2. Persyaratan khusus 

 Sirkulasi   

Sirkulasi merupakan salah satu factor yang menjadi penekanan 

dalam perancangan museum, sirkulasi mengantarkan gerak 

pengunjung untuk bisa menikmati koleksi dalam museum, sirkulasi 

dibagi menjadi: 

1. Sirkulasi Pencapaian  

Menurut Ching (2000), beberapa factor yang perlu 

diperhatikan dalam sirkulasi dan interior ruang pamer yaitu 

pencapaian, hubungan jalur dan ruang, bentuk ruang sirkulasi. 

Pencapaian yaitu jalur yang ditempu untuk mendekati/menuju 
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bangunan. Pencapaian dibagi menjadi 3, dijelaskan dalam 

table berikut : 

Tabel 2. Sirkulasi pencapaian bangunan 

 
 

(sumber : Buku “Architec Data” oleh Ching) 

 

2. Sirkulasi Dalam Bangunan  

Menurut Laurance Vail Coleman dalamm bukunya “Museum 

Buildings” terdapat pengelompokan ruang dalam areal 

pameran. Terdapat bebrapa susunan yang cukup familiar 

dalam pengelompokan ruang yakni : 

a. Susunan ruang ke ruang   

Merupakan susunan dengan ruang yang terletak pada 

kamar yang saling berhubungan secara menerus. Pada 

umumnya terdapat pada bangunan dengan ruang pameran 



  27 

 

saru lantai dan bersebelahan dengan lobby. Keuntungan 

dari susunan ini adala pengelompokannya yang simple 

dan ruang yang cukup ekonomis. kelemahan dari susunan 

ini adalah memungkinkannya terdapat suatu ruang yang 

tidak dilalui walaupun dikelilingi runag lainnya. 

b. Susunan koridor ke ruang  

Sering disebut sebagai susunan ruang dan koridor 

merupakan susunan dimana setiap ruang dapat diakses 

melalui sebuah koridor. Keuntungan dari susunan ini 

adalah setiap ruang dapat diakses secara langsung, oleh 

karena itu dapat ditutup tanpa memberikan pengaruh pada 

ruang lainnya. Kelemahan dari susunan ini adalah 

hilangnya ruang sebagai ruang koridor, walaupun dapat 

diminimalisir dengan menjadikan ruang koridor sebagai 

ruang pameran juga. 

c. Susunan lingkaran pusat  

Merupakan susunan yang berpusat pada suatu ruangan 

dengan terdapat ruang-ruang kecil disekelilingnya. 

Keuntungan dari susunan ini adalah susunan yang paling 

fleksibel, kekurangan dari susunan ini adalah ruang kecil 

yang berada di sekeliling ruang utama menjadi tidak 

terlalu sering dikunjungi ataupun terlalu exclusive. 
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Gambar II.2. Sirkulasi ruang dalam museum 

(sumber : Buku “Museum Buildings” oleh Laurance Vail Coleman) 

 

3. Sirkulasi Luar Bangunan  

Dalam masalah pencapaian dan sirkulasi terdapat pembeda  

antara sirkulasi manusia, barang dan kendaraan. Dalam hal ini  

pengaturannya disesuaikan dengan analisa zonasi, dan analisa  

terhadap kondisi site. 

 

 Pencahayaan Museum 

Kehadiran cahaya pada lingkungan ruang dalam bertujuan 

menyinari berbagai bentuk elemen-elemen yang ada di dalam 

ruang, sedemikian rupa sehingga ruang menjadi teramati, terasakan 

secara visual suasananya (Honggowidjaja, 2003). 

Sistem pecahayaan yang mendukung sebuah ruang pamer 

berdasarkan sumber serta fungsinya dibedakan menjadi tiga, yaitu 

sebagai berikut : 

1. Pencahayaan alami  

Pencahayaan alami berasal dari sinar matahari. Sebagai salah 

satu sumber pencahayaan, sinar matahari memiliki berbagai 

kualitas pancahayaan langsung yang baik. Penggunaan sinar 

matahari sebagai sumber pencahayaan alami akan 

mengurangi biaya operasional. Pencahayaan langsung dari 
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cahaya matahari didapat melalui bukaan pada ruang, berupa 

bukaan pada bidang, sudut diantara bidang-bidang. Bukaan-

bukaan dapat diletakkan pada dinding maupun langit-langit. 

 
 

Gambar II.3. Teknik Untuk Pencahayaan Alami 

Sumber : Time Saver Standar 

 

2. Pencahayaan merata buatan  

Pencahayaan buatan merupakan pencahayaan yang berasal 

dari tenaga listrik. Suatu ruangan cukup mendapat sinar 

alami pada siang hari. Kebutuhan pencahayaan merata 

buatan ini disesuaikan dengan kebutuhan aktivitas akan 

intensitas cahaya serta luasan ruang. Pencahayaan merata 

buatan berupa lampu pijar atau lampu halogen yang dipasang 

pada langit-langit, maupun lampu sorot dengan cahaya yang 
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menghadap ke dinding untuk penerangan dinding yang 

merata. 

3. Pencahayaan terfokus buatan  

Pencahayaan terfokus buatan (artificial lighting) merupakan 

cahaya yang berasal dari tenaga listrik. Pencahayaan terfokus 

dimaksudkan untuk memberikan penerangan pada objek 

tertentu yang menjadi spesifikasi khusus atau pada tempat 

dengan dekorasi sebagai pusat perhatian dalam suatu ruang, 

berupa lampu sorot yang dipasang pada dinding, partisi, 

maupun langit-langit. 

Rekomendasi tingkat pencahayaan untuk ruangan dalam 

museum : 

-   Ruang kantor : 500 lux dan 300 lux.  

-   Ruang serbaguna : area duduk 300 lux, panggung 600 lux.  

-  Ruang pameran : 500 lux, 300 lux, 100 lux tergantung 

keperluan. 

Sistem pencahayaan pada museum pastinya memiliki tema 

tertentu dan dapat mempengaruhi seluruh unsur desain yang 

lain, seperti sirkulasi, tata ruang dan tampilan bangunan. 

Pentaan cahaya dalam ruang sangat erat kaitannya dengan 

fungsi dan kegiatan di dalam ruang tersebut. Pada ruang 

pamer ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

pencahayaan, misalnya : 
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a. Skala ruang, bahan yang dipakai pada lantai, dinding 

dan plafon, ukuran bukaan ruang, warna dan tekstur.  

b. Skala, bentuk, tekstur, warna, bahan objek yang 

dipamerkan.  

c. Bagian Galeri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II.4. Pencahayaan pada Galery 

Sumber : Buku “Archithect Data” oleh Emest Neufert 

 

 

d. Ruang Pamer 

 

Gambar II.5. Pencahayaan pada Ruang Pamer 

Sumber : Buku “Archithect Data” oleh Emest Neufert 
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e. Pencahaayan Beraturan yang Ideal dari Dua Sisi 

 

 

Gambar II.6. Pencahayaan Ideal dari kedua sisi 

Sumber : Buku “Archithect Data” oleh Emest Neufert 

 

f. Ruang Pamer dengan Pencahayaan Menyamping 

 

Gambar II.7. Ruang Pamer dengan Pencahayaan Samping 

Sumber : Buku “Archithect Data” oleh Emest Neufert 
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 Penghawaan  

Museum yang baik sebaiknya tetap menerapkan penghawaan 

alami, seperti membuat bukaan atau jendela yang tinggi pada suatu 

sisi dan jendela rendah pada sisilainnya (Cross Ventilation), selain 

penghawaan alami dapat juga menggunakan air conditioner (AC) 

untuk dapat memudahkan pengaturan temperature dan kelembapan 

yang diinginkan. Penghawan udara bertujuan untuk menjaga 

koleksi museum agar tidak rusak oleh kelembapan udara. Hal ini 

tentunya tergantung oleh bahan objek koleksi museum, apakah 

peka terhadap kelembapan atau tidak. (Smita J. Baxi Vinod p. 

Dwivedi, modern museum, Organization and particie in india, 

New Delhi, Abinar publications, hal 34.) 

 

 Teknik Perletakan Koleksi Museum  

Koleksi yang dipamerkan pada ruang pamer perlu memperhatikan 

tiga hal (Miles, 1998), yaitu sebagai berikut:  

-  Tingkat Kepentingan    

Tingkat kepentingan berhubungan dengan nilai yang 

dikandung obyek yang dipamerkan serta cara memamerkan 

nilai tersebut.  

-  Fungsi  

Fungsi berhubungan dengan penyajian objek pamer, misalnya 

objek pamer yang membutuhkan adanya arus terus menerus 

tanpa terputus oleh arus pengunjung.  



  34 

 

-  Tata Urutan  

Tata urutan berhubungan dengan urutan penyajian dalam 

urutan aktivitas.  

Menurut Neufert (1992), kebutuhan ruang pamer/display  

berdasarkan objek pamer, adalah sebagai berikut :  

- Ruang yang dibutuhkan untuk lukisan : 3-5 m² luas dinding  

- Ruang yang dibutuhkan untuk patung : 6-10 m² luas lantai 

 

 

Gambar II.8. Area Jarak Pandang 

Sumber : Buku “Archithect Data” oleh Emest Neufert 

 

Menurut Lawson (1981), standart yang dibuat untuk pameran 

mempunyai beberapa ukuran, yaitu sebagai berikut :  

- Stand kecil berukuran lebar 3 m dan kedalaman 2,5-3 m (luas 

9 m²)  

- Stand sedang berukuran 15 m² 
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II.7. Tinjauan Museum Purbakala 

II.7.1. Definisi Museum Purbakala 

Berdasarkan reverensi dari Buku Pedoman Pendirian Museum 

(1999), penulis mengasumsikan pengertian museum purbakala “adalah 

museum yang koleksinya menspesialilsasikan hanya pada koleksi-

koleksi arkeologi. Museum ini termasuk kedalam jenis museum khusus, 

dikarenakan koleksinya terdiri dari kumpulan bukti fosol-fosil manusia 

dan lingkungannya. Berdasarkan kedudukannya museum purbakala 

dapat dikategorikan sebagai museum Nasional,  museum Provinsi, dan 

museum Daerah tergantung berdasakan cangkupan wilayah nya” 

 

II.7.2. Fungsi Museum Purbakala  

Fungsi Museum Purbakala memiliki fungsi yang sama sepereti 

fungsi museum secara umum, yang membedakan museum purbakala 

dengan museum lainnya adalah jenis koleksinya, Museum purbakala 

hanya mengoleksi benda-benda yang berkaitan dengan kepurbakalaan 

dalam jangkauan daerah, provinsi, maupun nasional. Sehingga museum 

purbakala harus memiliki karakter yang kuat yang dapat membedakan 

antara museum purbakala dengan museum-museum lainnya. 

 

II.7.3. Tujuan Museum Purbakala 

Provinsi Lampung adalah tempat penulis malakukan penelitian 

tentang museum purbakala, hal ini didasari dengan kekayaan 

arkeologi/kepurbakalaan di Provinsi Lampung yang melimpah ruah dan 
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belum tersedianya suatu wadah untuk menginformasikan, pelestarian 

dan mengedukasi masyarakat. 

 

II.7.4. Karakter Museum Purbakala 

Museum purbakala adalah salah satu jenis museum yang dapat 

dikategorikan sebagai museum spesialisasi, hal ini dikarenakan jenis 

koleksi yang dimiliki museum purbakala. Museum purbakala hanya 

mengoleksi benda-benda yang berkaitan dengan arkeologi, contohnya 

candi- candi, patung batu, fosil manusia purba, fosil binatang purba dan 

informasi-informasi mengenai sejarah arkeologi, hal ini yang 

menyebabkan museum dapat dikenali sebagai museum purbakala. 

 

II.7.5.  Akomodasi Museum Purbakala 

Akomodasi yang tersedia pada sebuah museum adalah yang bisa 

memberikan kemudahan bagi pengunjung. Dan juga melengkapi sarana 

dan prasarana bagi pengunjung museum berupa café, restaurant, 

bookshop, perpustakaan untuk umum, dan auditorium untuk ceramah 

ataupun seminar. (Building type Basics for Museums). 

 

II.8. Tinjauan Pendekatan Perancangan 

II.8.1. Definisi Arsitektur Neo Vernakular 

Arsitektur neo- vernakular adalah salah satu paham atau airan yang 

berkembang pada era post modern yaitu aliran arsitektur yang muncul 
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pada pertengahan tahun 1960-an, post modern lahir disebabkan 

timbulnya era modern.  

Pengertian Neo Vernakular, kata NEO atau NEW berarti baru atau 

hal yang baru, sedangkan kata vernacular berasal dari kata vernaculus 

(bahasa latin) yang berarti asli. Maka arsitektur vernacular dapat 

diartikan sebagai arsitektur asli yang di bangun oleh masyarakat 

setempat.  

Arsitektur vernacular konteks dengan lingkungan sumber daya 

setempat yang dibangun oleh masyarakat dengan menggunakan 

teknologi sederhana untuk memenuhi kebutuhan karakteristik yang 

mengakomodasi nilai ekonomi dan tatanan budaya masyarakat dari 

masyarakat tersebut.  

Arsitektur neo-vernakular tidak hanya menerapkan elemen-elemen 

fisik yang diterapkan dalam bentuk modern tapi juga elemen non fisik 

seperti budaya, pola pikir, kepercayaan, tata letak, religi, dan lain – lain. 

Arsitektur neo-vernakular merupakan arsitektur yang konsepnya pada 

perinsipnya mempertimbangkan kaidah – kaidah normative, 

kosmologis, peran serta budaya lokal dalam kehidupan masyarakat 

serta keselarasan antara bangunan, alam dan lingkungan. 

Menurut Budi A Sukada (1988) dari semua aliran yang 

berkembang pada Era Post Modern ini memiliki 10 (sepuluh) ciri – ciri 

arsitektur sebagai berikut : 

1. Mengandung unsur komunikatif yang bersikap lokal atau 

populer.  
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2. Membangkitkan kembali kenangan horistik  

3. Berkonteks urban  

4. Menerapkan kembali Teknik ornamentasi  

5. Bersifat representasional (mewakili seluruhnya)  

6. Berwujud metaforik (dapat berarti bentuk lain)  

7. Dihasilkan dari partisipasi  

8. Mencerminkan aspirasi umum  

9. Bersifat plural  

10. Bersifat ekletik 

 

Kriteria – kriteria yang mempengaruhi arsitektur Neo-Vernakular 

adalah sebagai berikut : 

 Bentuk – bentuk menerapkan unsur budaya, lingkungan 

termasuk iklim setempat diungkapkan dalam bentuk fisik 

arsitektural (tata letak denah, detail, struktur dan ornamen).  

 Tidak hanya elem fisik yang dapat diterapkan dalam bentuk 

modern, tetapi juga elemen non fisik yaitu, budaya, pola pikir, 

kepercayaan, tata letak yang mengacu pada makro kosmos dan 

lainnya menjadi konsep dan kriteria perancangan.  

 Produk pada bangunan ini tidak murni menerapkan prinsip – 

prinsip bangunan vernakular melainkan karya baru 

(mengutamakan penampilan visualnya). 
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II.8.2. Tujuan Konsep Neo- Vernakular Pada Museum Purbakala 

Konsep bangunan Museum Bahari menggunakan pendekatan 

Arsitektur Neo- Vernakular bertujuan untuk melestarikan unsur-unsur 

lokal vernakular atau ciri suatu daerah yang berkaitan dengan budaya, 

iklim, lingkungan dan teknologi pada saat itu, kemudian diaplikasikan 

kedalam bentuk fisik arsitektur yang kekinian. Dengan pendekatan 

Arsitektur Neo- Vernakular diharapkan dapat menjaga kelestarian 

unsur lokal budaya yang ada di suatu daerah. Usaha yang dapat 

dilakukan untuk menerapkan nilai -nilai verakular yaitu :  

1. Bentuk atap dapat mengadopsi dari bentukan atap arsitektur 

tradisional suatu daerah.  

2. Penggunaan ornamen-ornamen yang dapat diambil dari unsur 

budaya ataupun seni ukir tradisional.  

3. Tipologi bangunan dapat ditentukan berdasarkan gubahan masa 

tipologi atau karakter arsitektur tradisional.  

4. System struktur, pencahayaan, penghawaan dan organisasi 

ruang dapat ditentukan berdasarkan analisis dari arsitektur 

tradisional. 

 

II.8.3.  Ciri – ciri Arsitektur Neo- Vernakular 

Menurut Charles Jenks dalam bukunya “language of postmodern 

architecture (1990)” maka dapat dipaparkan ciri – ciri arsitektur neo- 

vernacular sebagai berikut. 
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a. Selalu menggunakan atap bumbungan.  

b. Batu bata (dalam hal ini merupakan elemen konstruksi lokal).  

c. Mengembalikan bentuk – bentuk tradisional yang ramah 

lingkungan dengan proporsi yang lebih vertical.  

d. Kesatuan antara interior yang terbuka melalui elemen yang 

modern dengan ruang terbuka di luar bangunan.  

e. Warna – warna yang kuat dan kontras. 

 

II.8.4.  Perinsip Desain Arsitektur Neo-Vernakular 

Adapun beberapa perinsip – perinsip desain arsitektur Neo- 

Vernakular secara terperinci adalah sebagai berikut : 

 Hubungan langsung, merupakan pembangunan yang kreatif dan 

adaptif terhadap arsitektur setempat disesuaikan dengan nilai-

nilai / fungsi dari bangunan sekarang.  

 Hubungan abstrak, meliputi interprestasi kedalam bentuk 

bangunan yang dapat dipakai melalui Analisa tradisi budaya dan 

peninggalan arsitektur.  

 Hubungna lanskap, mencerminkan dan menginterprestasikan 

lingkungan seperti kondisi fisik termasuk topografi dan iklim.  

 Hubungan kontemporer, meliputi pemilihan penggunaan 

teknologi, bentuk ide yang relevan dengan program konsep 

arsitektur.  

 Hubungan masa depan, merupakan pertimbangan 

mengantisipasi. 
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II.8.5.  Metode Perancangan Arsitektur Neo- Vernakular 

Metode perancangan arsitektur Neo- Vernakular lebih ditekankan 

dalam bentuk wujud atau visual bangunan. Sehingga pada proses 

perancangan, fungsi dan aktifitas dikendalikan dan diatur berdasarkan 

bentuk bangunan Neo- Vernakular. Metode yang digunakan pada 

kajian terhadap arsitektur Neo- Vernakular adalah Metode Eksplorasi 

untuk Pembaharuan dalam Arsitektur Neo-Vernacular   

Dalam proses eksplorasi gedung-gedung Modern-Vernacular di 

Indonesia, menurut Deddy Erdiono dalam Jurnal Sabua Vol. 3, 

No.3:32-39, November 2011 berjudul Arsitektur ‘Modern’ (Neo) 

Vernacular di Indonesia,  menyatakan bahwa ada empat model 

pendekatan yang harus diperhatikan terkait dengan bentuk dan makna 

dalam merancang dan memodernisir bangunan tradisional dalam 

konteks kekini-an, yaitu kecenderungan terjadinya perubahan- 

perubahan dengan paradigma, yaitu: 

1. Bentuk dan maknanya tetap  

Penampilan bentukan arsitekturnya tetap mengadopsi dan 

menduplikasi bentuk lama (walaupun dengan beberapa 

perubahan material bangunan) dan makna yang ada (kosmologi, 

mitologi dan genealogi) tetaplah lama. 

2. bentuk tetap dengan makna baru  

Penampilan bentukan arsitekturnya tetap mengadopsi dan 

menduplikasi bentuk lama tetapi diberi makna baru. Hal ini 
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dimungkinkan terjadi pada masyarakat yang baru mengalami 

masa transisi akibat pengadopsian nilai-nilai kebudayaan asing. 

3. Bentuk baru dengan makna tetap  

Penampilan bentukan arsitekturnya menghadirkan bentuk baru 

dalam pengertian unsur-unsur lama yang diperbarui, jadi tidak 

lepas sama sekali karena terjadi interpretasi baru terhadap bentuk 

lama yang kemudian diberi makna yang lama untuk menghindari 

kejutan budaya (culture shock). 

4. Bentuk dan maknanya baru.  

Penampilan bentukan arsitekturnya menghadirkan bentuk baru 

dengan disertai makna yang baru pula, karena terjadi perubahan 

paradigma berarsitektur secara total. Dalam berakulturasi desain, 

kebudayaan lama sudah ditinggalkan atau tetap dipakai hanya 

sebagai tempelan atau sebatas untuk ornamen/dekorasi. 

 

II.9.  Tinjauan Arsitektur Tradisional Lampung 

Secara umum ciri khas bangunan rumah adat tradisional Lampung 

adalah rumah panggung, yang dapat ditemui di daerah perkampungan asli 

Lampung seperti di Kecamatan Kenali, Mulangmaya, Labuhan Maringgai, 

Melinting dan sebagainya. Pada arsitektur tradisional Lampung dapat 

ditelusuri pada bangunan-bangunan rumah adat yang ada saat ini, dengan 

cirri-ciri sebagai berikut: 

 Berbentuk bujur sangkar (persegi)  

 Atap bubungan tinggi  
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 Menggunakan konstruksi kayu  

 Menggunakan pondasi umpak batu  

 Struktur lantai panggung  

 Memiliki akses masuk berupa tangga  

 Memiliki nilai tradisi budaya 

 

 

Gambar II.9. Nuwow Sesat (rumah adat Lampung) 

Sumber : https://ksmtour.com/media/images/articles21/nuwo-

sesat-olok-gading-lampung.jpg 

 

Berdasarkan dari fungsinya, rumah tradisional Lampung dapat dikelompokan 

sebagai berikut: 

1. Nuwo menyanak / nuwo lunik, rumah tinggal bagi keluarga kecil.  

2. Lamban balak atau Nuwo balak, rumah besar atau rumah bersama 

keluarga besar.  

3. Nuwo Sesat, bangunan untuk pertemuan atau rapat (balai adat). 
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II.9.1. Tipologi Rumah Adat Lampung 

 Tipe Limas Panjang  

Tipe ini memiliki ciri khas pada bagian atap yang berbentuk limas 

memanjang. Ornamen menjadi tidak terlalu menjadi bagian yang 

penting pada tipe ini. Rumah adat tipe Limas Panjang 

diperuntukkan bagi punyimbang dan atau kepala adat Lampung 

sebatin. 

 

 

Gambar II.10. Rumah Adat Lampung Type Limas Panjang 

Sumber : NSPM Arsitektur Rumah Adat Lampung 

 

 Tipe Limas Burung  

Rumah adat tipe Limas Burung merupakan tipologi bangunan 

kepala adat yang juga diterapkan pada bangunan sessat. Mirip tipe 

Julang Ngapak (Sunda) atau Dara Ngepak (Jawa).  

Ciri khas bangunan ini pada bentuk atapnya yang menjulang tinggi 

dengan kemiringan 45° atau sering disebut atap pelana. Pada 

bagian bubungan atap terdapat motif hias papan lisplang yang 

menyilang sehingga sekilas tergambarkan pola burung yang 

sedang mengepakkan sayapnya. 
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Gambar II.11. Rumah Adat Lampung Type Limas Burung 

Sumber : NSPM Arsitektur Rumah Adat Lampung 

 

 Tipe Limas Melayu  

Rumah adat tipe Limas Melayu merupakan salah satu tipologi 

rumah adat Lampung yang dipengaruhi oleh budaya Melayu. Tipe 

limas Melayu ini memiliki beberapa varian teras, diantaranya: teras 

menonjol dengan kanopi, pintu masuk depan tanpa kanopi, dan 

pintu masuk samping.   

 

 

Gambar II.12. Rumah Adat Lampung Type Limas Melayu 

Sumber : NSPM Arsitektur Rumah Adat Lampung 

 

 Tipe Limas Palembang  

Bangunan ini masih menjadi salah satu jenis rumah adat bagi 

masyarakat Lampung yang dipengaruhi oleh budaya jawa (Demak-

Kudus-Jepara) melalui Palembang. Tipe rumah adat jenis ini ada 
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yang menggunakan panggung, namun ada juga yang tidak 

menggunakannya. 

 

Gambar II.13. Rumah Adat Lampung Type Limas Palembang                 

Sumber : NSPM Arsitektur Rumah Adat Lampung 

 

II.9.2. Filosofi Masyarakat Lampung 

“Sai Bumi Ruwa Jurai” satu bumi dua suku, adalah semboyan 

masyarakat Lampung yang memiliki arti bahwa tanah Lampung terdiri 

dari dua suku Lampung yaitu suku Pepadun (pedalaman) dan Saibatin 

(pesisir), namun keduanya dapat hidup secara rukun dengan pembagian 

wilayah pegunungan dan pesisir pantai. (asumsi penulis). Selain 

semboyan masyarakat Lampung juga menerapkan pemahaman perinsip 

hidup, dalam kehidupan sehari-hari. Perinsip hidup tersebut adalah : 

1. Piil pesenggiri bagi masyarakat Lampung memiliki makna 

sebagai cara hidup (way of life). Ini bermakna setiap gerak dan 

langkah kehidupan orang lampung dalam kehidupan sehari-hari 

dilandasi dengan kebersihan jiwa. Dari tindakan ini tercermin 

hubungan vertical dan horizontal dalam masyarakat Lampung 

berupa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan pergaulan 

sosila pada masyarakat. Piil pesenggiri masyarakat Lampung 

memiliki perbedaan makna antara Lampung Pepadun dengan 
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Lampung Saibatin, arti piil bagi masyarakat pepadun dan saibatin 

adalah: 

 Piil masyarakat Lampung pesisir: Ghepot Dalom Mufakat 

(perinsip persatuan), Teranggah Tetanggah (perinsip 

persamaan), Bupudak waya (perinsip penghormatan), 

Ghopghama Delom Bekeghja (perinsip kerja keras), Bupil 

Bupesenggiri (perinsip bercita-cita dan keberhasilan).  

 Piil masyarakat Lampung Pepadun:  Piil Pesenggiri 

(perinsip kehormatan), Juluk Adek (perinsip 

keberhasilan), Nemui Nyimah (perinsip penghargaan), 

Nengah Nyapur (perinsip persamaan), Sakai Samabayan 

(perinsip kerjasama). 

Falsafah hidup masyarakat Lampung yang menginspirasi dan 

menjadikan spirit lahirnya moto ‘Sai Bumi Ruwa Jurai’, yang 

memaknai sebuah nilai suku Lampung asli (pepadun dan saibatin) 

dan suku pendatang yang menggambarkan bahwa masyarakat 

Lampung memiliki keterbukaan untuk menerima suku pendatang 

untuk bersama-sama tinggal berdampingan dan membangun 

bumi Lampung, (asumsi penulis). 

2. Tatanan kosmologi rumah adat Lampung  

Masyarakat Lampung dalam menata ruangan pada rumah adat, 

mengacu pada makro kosmos dan lainnya menjadi konsep dan 

kriteria perancangan. Masyarakat lampung dalam penerapn 
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kosmologi pada lamban / rumah membagi menjadi tiga bagian 

yaitu : 

 Dunia atas (panggar), bagian initerletak pada atap, yang 

melambangkan dunia atas.  

 Dunia tengah, pada bagian dunia tengah dapat dikatakan 

nsebagai bagian yang netral pada suatu lamban, dunia 

tengah dilambangkan sebagai alam kehidupan manusia.  

 Dunia bawah/ alam bawah (kolong), pada bagian alam 

bawah melambangklan kehidupan binatang atau mhluk 

rendah. 

 

 

Gambar II.14. Konsep Kosmologi Lamban 

Sumber : “Pengaruh Warisan Budaya Perahu Pada Arsitektur Tradisional di 

Lampung”, Rislan Syarief 2017 
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II.9.3. Macam-Macam Ornamen Arsitektur Lampung 

1. Aksara kuno Lampung  

Aksara lampung disebut dengan had lampung yang 

dipengaruhi oleh dua unsur yaitu aksara pallawa dan huruf Arab. 

Aksara Lampung terdiri dari huruf induk, anak huruf, anak huruf 

ganda, dan gugus konsonan, juga terdapat lambing, angka, dan 

tanda baca. 

 

Gambar II.15. Aksara Lampung  

Sumber :httpssupriliwa.wordpress.comaksara-lampung.  

 

 

2. Ukiran  

 Ukiran kapal  

Motif kapal digunakan sejak datangnya para pedagang dari bangsa 

asing ke Lampung untuk membeli hasil pertanian seperti lada. 
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Gambar II.16. Ornamen Ukiran Kapal 

Sumber: http://watonnjeplak.blogspot.com/ 

 

 

 

3. Sunggad  

Berbentuk seperti tumbuhan pakis, ukiran ini biasanya 

mencerminkan status sosial masyarakat Lampung, semakin banyak 

ukiran pada rumah adat menandakan orang tersebut berasal dari 

keluarga bangsawan. 

 

 

Gambar II.17. Ornamen Suggad 

Sumber : http://batinbudayapoerba.blogspot.com/2013/11/rumah-adat-

lampung-lambang-kesatuan.html 
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4. Luday atau Naga Lampung  

Biasanya terdapat pada bagian tangga masuk dan tiang penyangga 

bangunan rumah adat Lampung. 

 

 

Gambar II.18. Luday penyangga 

Sumber: httpnusantaraadat.blogspot.com201604 rumah-adat- 

lampung-jajar-intan-oleh.html  

 

 

 

5. Gajah Lampung  

Melambangkan kekuatan, ketaatan, kerja keras, gotong royong, 

kesetiaan, kesabaran, dan pantang menyerah. 

 

 

Gambar II.19. Motif Gajah Pada Kain Tapis Lampung  

Sumber : httpsosnyogya08.wordpress.comkerajinan .  

Diakses pada 06-02-2020 
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6. Siger Lampung  

Siger Lampung berwarna emas yang menggambarkan symbol 

kedudukan masyarakat Lampung. 

 

Gambar II.20. Siger Lampung 

Sumber : https://www.lampung.co/blog/uniknya-suku-lampung-saibatin-dan-

pepadun-serta-sub-suku-didalamnya/ 
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Tabel 3. perbandingan arsitektur Tradisional, Vernakular, dan Neo-Vernakular 

 

perbandingan Tradisional Vernacular Neo-Vernakular 

Ideology Terbentuk oleh 
tradisi 

yang  diwariskan 

secara 

turuntemurun,berdasa

rkan kultur dan 

kondisi lokal 

Terbentuk oleh 
tradisi turun-
temurun           
tetapi terdapat  
pengaruh dari  luar  
baik  fisik maupun   
non   fisik, bentuk 
perkembangan 
arsitektur tradisional 

Penerapan 
arsitektur 

yang sudah ada 

dan kemudian, 

sedikit atau banyak 

mengalami 

pembaruan   

menuju suatu    

karya    yang 

modern 

Perinsip Tertutup dari 
perubahan        zaman, 
terpaut pada    suatu 
kultur kedaerahan, 
dan mempunyai 
aturan dan norma - 
norma keagamaan 
yang kental 

Berkembang setiap 
waktu untuk 
merefleksikan 
lingkunganbudaya 
dan sejarah dari 
daerah dimana 
arsitektur tersebut 
berada, 
transformasi dari 
suatu kultur 
homogenykesituasi 
yang lebih 
heterogen 

Arsitektur yang 
Bertujuan untuk 
melestarikan 
unsure-unsur local 
yang telah terbentuk 
secara empiris oleh 
tradisi dan 
mengembangkannya 
menjadi suatu 
langgam yang 
modern, kelanjutan 
dari arsitektur 
vernakular 

 

Sumber : Sonny Susanto, Joko Triyono, Yulianto Sumalyo (2013) 

 

 

II.10. Studi Preseden 

Preseden dalam bidang arsitektur dirtikan sebagai alat analisis untuk 

meltih penciprtaan keseimbangan antara dua aspek arsitektur yaitu perinsip-

perinsip desain yang pernah ada dan perinsip-perinsip desain baru/inovasi. 

Jhon E. Hancock, 1986. Berikut preseden mengenai bangunan dengan konsep 

Arsitektur Neo-Vernakular. 
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1. Museum Tsunami Aceh 

 

Gambar II.21. Museum Tsunami Aceh 

Sumber : https://www.pariwisatasumut.net/2014/02/museum-di-provinsi-aceh.html 

 

 

 Bangunan Museum yang berlokasi di JL. Iskandar Muda, Banda 

Aceh, bergaya rumah panggung, khas dari bangunan Sumatera.  

 Museum ini merupakan struktur empat lantai yang dinding 

lengkungnya ditutup dengan ornament geometris, yang 

merupakan gambaran orangorang menari saman, yang mewakili 

sebuah makna simbolis terhadap kekuatan, disiplin, dan 

kepercayaan religious masyarakat Aceh.  

 Lantai dasar dirancang mirip rumah panggung tradisional khas 

Aceh yang selamat dari terjangan gelombang tsunami.  

 Dari atas, atapnya berbentuk gelombang laut.  

 Desain museum ini mengutamakan secondary skin yang terbuat 

dari GRC motif geometris. 
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2. Gedung Teater Nasional Malaysia 

 

Gambar II.22. Gedung Teater Nasional Malaysia 

Sumber : https://www.malaysia.travel/id-id/id/places/states-of-

malaysia/kuala-lumpur/istana-budaya-national-theatre 

 

 

Bangunan teater daerah Malaysia ini merupakan salah satu 

bangunan neo-vernakular di Malaysia. Terletak di Kuala Lumpur, 

dengan fungsi sebagai teater daerah dan juga gedung pertunjukan, 

dengan kapasitas 2000 orang yang menggunakan tiga tingkat balkon. 

Gedung Teater Nasional Malaysia ini merupakan salah satu ciri 

Malaysia sehingga terlihat sangat lekat sekali kesan budaya 

Malaysianya. Gedung ini didesain dengan mengikuti konsep 

bangunan tradisional melayu Malaysia yang menggunakan atap 

pelana yang tinggi. Dengan mengambil bentuk vernakular yang jelas 

sekali dipadu dengan material yang modern menjadikan Gedung 

Teater Nasional Malaysia ini terlihat modern namun tetap memiliki 

ciri khas Malaysia.  

Pendekatan Pemikiran Rancangan: Gedung Teater Nasional 

Malaysia ini mengambil konsep vernakular dari rumah tradisional 
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melayu Malaysia dengan sangat jelas dan memberikan 

pengulanganpengulangan pada bagian atapnya yang bertingkat-

tingkat. Atap pelana yang biasanya digunakan pada bangunan rumah 

tradisional sangat tepat diaplikasikan ke gedung teater ini karena 

gedung teater membutuhkan ruang yang besar dan tinggi seperti 

pada rumah tradisional yang menggunakan atap yang besar dan 

tinggi. 

 

II.11. Studi Banding 

1. Museum Purbakala Sangiran 

Penelitian tentang manusia purba dan binatang purba diawali oleh 

G.H.R.Von Koenigswald, seorang ahli paleoantropologi dari Jerman 

yang bekerja pada pemerintah Belanda di Bandung pada tahun 1930-an. 

Beliau adalah orang yang telah berjasa melatih masyarakat Sangiran 

untuk mengenali fosil dan cara yang benar untuk memperlakukan fosil 

yang ditemukan. 

Pada awalnya Museum Sangiran dibangun di atas tanah seluas 

1.000 m2 yang terletak di samping Balai Desa Krikilan. Sebuah museum 

yang representatif baru dibangun pada tahun 1980 karena mengingat 

semakin banyaknya fosil yang ditemukan dan sekaligus untuk melayani 

kebutuhan para wisatawan akan tempat wisata yang nyaman. Bangunan 

tersebut seluas 16.675 m2 dengan ruangan museum seluas 750 m2. 

Bangunan tersebut bergaya joglo dan terdiri dari ruang pameran, 

aula, laboratorium, perpustakaan, ruang audio visual (tempat pemutaran 
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film tentang kehidupan manusia prasejarah), gudang penyimpanan, 

mushola, toilet, area parkir, dan kios suvenir (khususnya menjual 

handicraft ‘batu indah bertuah’ yang bahan bakunya didapat dari Kali 

Cemoro). 

 

Gambar II.23. Museum Purbakala Sangiran 
Sumber : https://jeda.id/stories/posona-manusia-purba-di-5-  

klaster-museum-sangiran-1014 

 

 Koleksi Museum Sangiran 

Berikut ini adalah beberapa koleksi yang tersimpan di Museum Sangiran: 

a. Fosil manusia, antara lain Australopithecus africanus (replika), 

Pithecanthropus mojokertensis (Pithecanthropus robustus) 

(replika), Homo soloensis (replika), Homo neanderthal Eropa 

(replika), Homo neanderthal Asia (replika), dan Homo sapiens. 

b. Fosil binatang bertulang belakang, antara lain Elephas namadicus 

(gajah), Stegodon trigonocephalus (gajah), Mastodon sp (gajah), 

Bubalus palaeokarabau (kerbau), Felis palaeojavanica (harimau), 

Sus sp (babi), Rhinoceros sondaicus (badak), Bovidae (sapi, 

banteng), dan Cervus sp (rusa dan domba). 
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c. Fosil binatang laut dan air tawar, antara lain Crocodillus sp 

(buaya), ikan dan kepiting, gigi ikan hiu, Hippopotamus sp (kuda 

nil), Moluska (kelas Pelecypoda dan Gastropoda), Chelonia sp 

(kura-kura), dan foraminifera. 

d. Batuan, antara lain rijang, kalsedon, batu meteor, dan diatom. 

e. Artefak batu, antara lain serpih dan bilah, serut dan gurdi, kapak 

persegi, bola batu dan kapak perimbas-penetak. 

 

2. Museum Trowulan 

Museum Trowulan adalah museum arkeologi yang terletak 

di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia. Museum ini dibangun 

untuk menyimpan berbagai artefak dan temuan arkeologi yang 

ditemukan di sekitar Trowulan. Tempat ini adalah salah satu lokasi 

bersejarah terpenting di Indonesia yang berkaitan dengan sejarah 

kerajaan Majapahit. 

Sejarah Museum Trowulan berkaitan erat dengan sejarah situs 

arkeologi Trowulan. Reruntuhan kota kuno di Trowulan ditemukan pada 

abad ke-19. Sir Thomas Stamford Raffles, gubernur jenderal Jawa antara 

tahun 1811 sampai tahun 1816 melaporkan keberadaan reruntuhan candi 

yang tersebar pada kawasan seluas beberapa mil. Saat itu kawasan ini 

ditumbuhi hutan jati yang lebat sehingga tidak memungkinkan untuk 

melakukan survei yang lebih terperinci. Museum ini didirikan oleh Henri 

Maclaine Pont, seorang arsitek Belanda sekaligus seorang arkeolog, serta 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Museum_arkeologi&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Trowulan
https://id.wikipedia.org/wiki/Mojokerto
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Majapahit
https://id.wikipedia.org/wiki/Trowulan
https://id.wikipedia.org/wiki/Stamford_Raffles
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa
https://id.wikipedia.org/wiki/Jati
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berkat peran Bupati Mojokerto, Kanjeng Adipati Ario Kromodjojo 

Adinegoro. 

 

Gambar II.24. Museum Majapahit Trowulan, Mojokerto 

Sumber :jatimsmart.id 

 

Museum trowulan tidak hanya menyimpan dan memamerkan 

peninggalan arkeologi dari masa Majapahit, tetapi juga 

menampilkan berbagai temuan arkeologi yang ditemukan di 

seluruh Jawa Timur. Mulai dari era raja Airlangga, Kediri, hingga 

era Singhasari dan Majapahit. Museum Trowulan memiliki kurang 

lebih 80.000 koleksi, dari berbagai kerajaan yang ada di Jawa 

Timur. Mulai dari miniatur, berbagai jenis arca, mata uang kuno, 

guci dari tanah liat, koleksi keramik, alat-alat rumah tangga, hingga 

sejumlah Patung Hariti. Adapula Pantheon Hindu dengan 

penempatan Lingga Yoni di tengah, Siwa di selatan, Durga di utara, 

Ganesha di barat, Mahakala di kiri pintu masuk, dan Nandiswara  

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Airlangga
https://id.wikipedia.org/wiki/Kediri
https://id.wikipedia.org/wiki/Singhasari
https://id.wikipedia.org/wiki/Majapahit
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II.12. Ide Gagasan Museum yang di Rencanakan  

Berdasarkan metode perancangan yang digunakan penulis untuk 

menentukan pendekatan konsep dengan metode eksplorasi, Dalam proses 

eksplorasi gedung Modern-Vernacular di Indonesia, menurut Deddy Erdiono 

dalam Jurnal Sabua Vol. 3, No.3:32-39, November 2011 berjudul Arsitektur 

‘Modern’ (Neo) Vernacular di Indonesia,  menyatakan bahwa ada empat 

model pendekatan yang harus diperhatikan, yaitu : 

1. bentuk dan maknanya tetap  

2. bentuk tetap dengan makna baru  

3. bentuk baru dengan makna tetap  

4. bentuk dan makna baru.  

 

Pada pendekatan pada poin (4) bentuk baru dan makna baru, penampilan 

bentukan arsitektur Neo-Vernacular dapat menghadirkan bentuk baru dalam 

pengertian unsur-unsur lama yang diperbaharui. 

 

II.13. Hubungan Arsitektur Tradisional Lampung dengan Arsitektur Neo-   

          Vernakular 

Arsitektur Tradisional adalah pemahaman yang berkembang dan 

terbentuk oleh tradisi yang diwariskan secara turun temurun berdasarkan 

kultur dan kondisi lokal, yang perinsipnya tertutup dari perubahan zaman, 

terikat pada suatu nilai budaya dan mempunyai aturan dan norma-norma 

keagamaan yang kental. Ide desain arsitektur tradisional lebih mementingkan 

fasad atau bentuk ornament sebagai suatu keharusan.  
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Alasan penulis mengambil konsep arsitektur tradisional Lampung 

dilandasi berdasarkan tipologi rumah adat Lampung yang bersumberkan dari 

NSPM Arsitektur Tradisional Lampung, dijelaskan bahwa tipologi arsitektur 

tradisional Lampung yang masih bisa ditemui di perkampungan tradisional 

lampung, adalah berbentuk panggung. Bentukan panggung dilandasi dengan 

pengertian nilai-nilai kepercayaan masyarakat Lampung, penggabungan 

konsep arsitektur neo-vernakular adalah metode penggabungan antara 

tipologi dan nilai-nilai tradisional kedalam desain baru yang fleksibel dan 

dinamis tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya tersebut. Sehingga konsep 

arsitektur neo-vernakular pada bangunan akan menjadikan bangunan tersebut 

memiliki karakter dan identitas lokal. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

BAB III 

METODELOGI PERANCANGAN 

 

III.1. Metode Perancangan 

Metode yang digunakan penulis dalam perancangan museum purbakala 

adalah metode eksplorasi. Dalam proses eksplorasi menyatakan bahwa ada 

empat model pendekatan yang harus diperhatikan bentuk dan maknanya 

tetap, bentuk tetap dengan makna baru, bentuk baru dengan makna tetap, 

bentuk dan maknanya baru. Penulis mengasumsikan Pada pendekatan 

(bentuk baru dengan makna tetap), penampilan bentukan museum purbakala 

dapat menghadirkan bentuk baru dalam pengertian unsur-unsur lama yang 

diperbaharui. 

 

III.2. Pengumpulan Data 

Tahapan selanjutnya yaitu pengumpulan data dan pengolahan data. 

Data yang dianalisis untuk perancangan ini ada dua macam, yaitu data primer 

dan data sekunder. Dalam pengumpulan data primer dan data sekunder 

metode yang digunakan dalah sebagai berikut: 

1. Data Primer  

Merupakan data yang diperoleh melalui proses pengambilan data secara 

langsung pada lokasi, dengan cara sebagai berikut: 
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a. Metode Observasi  

Metode observasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara 

mengadakan pengamatan dan pencatatan sistematis mengenai 

hal-hal penting terhadap obyek serta pengamatan terhadap 

masalah-masalah yang ada secara langsung. Pelaksanaan survei 

ini dilaksanakn secara langsung. Survei ini berfungsi untuk 

mendapatkan data berupa: 

 Kondisi alam dan kondisi fisik kawasan perancangan. 

 Pengamatan aktivitas, dokumentasi gambar dengan 

menggunakan kamera. 

2. Data sekunder  

Yaitu data atau informasi yang berkaitan langsung dengan obyek 

perancangan tapi sangat mendukung program perancangan, meliputi:  

a. Studi Literatur  

Dengan mencari data-data di dalam buku maupun jurnal 

penelitian dan artikel. Buku, artikel dan jurnal dapat berupa fisik 

maupun non fisik. 

 

III.3. Analisa Tapak  

Tahap selanjutnya yaitu tahap analisis. Dalam proses analisis, 

dilakukan pendekatan-pendekatan yang merupakan suatu tahapan kegiatan 

yang terdiri dari rangkaian telaah terhadap kondisi kawasan rencana. Metode 

yang digunakan dalam analisis terdiri dari analisis makro dan analisis mikro. 

Analisis makro merupakan analisis dalam skala kawasan yaitu analisa 
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kawasan. Sedangkan analisa mikro merupakan analisis terhadap tapak 

perencanaan, meliputi analisis tapak, analisis fungsi, analisis pelaku, analisis 

aktivitas, analisis ruang, analisis bentuk dan tampilan serta analisis struktur 

dan utilitas. 

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis melalui pendekatan 

programming perancanan, yaitu dengan menggunakan teori-teori 

perancangan arsitektur yang berkaitan dengan perancangan museum 

purbakala di Lampung serta nilai-nilai di atas sebagai dasar analisis yang akan 

diintegrasikan sebagai berikut: 

1. Analisis Tapak  

Analisis tapak dimulai dengan mengidentifikasi perancangan tapak 

terhadap hubungan bangunan yang dirancang dengan kondisi sekitar. 

Analisis tapak pada perancangan Museum Purbakala di Lampung ini 

menghasilkan program tapak yang berkaitan dengan fungsi dan fasilitas 

yang akan diwadahi pada tapak perancangan. Analisa ini meliputi 

analisis pengaruh iklim, analisis pandangan dan orientasi, analisis 

pencapaian, analisis sirkulasi, analisis kebisingan, analisis vegetasi dan 

analisis zoning tapak. 

2. Analisis Fungsional  

Menggunakan metode analisis fungsi, yaitu kegiatan penentuan ruang 

yang mempertimbangkan fungsi dan tuntunan aktivitas yang diwadahi 

oleh ruang. Dalam proses ini yang dianalisis adalah analisa pelaku dan 

aktivitas (meliputi tipe aktivitas, tuntunan aktivitas, alur aktivitas), 
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analisa ruang, analisa persyaratan ruang, analisa besaran ruang dan 

organisasi ruang. 

3. Analisis Aktivitas  

Metode analisis aktivitas berubungan dengan analisis fungsi, karena 

analisis ini dilakukan setelah fungsi-fungsi ditentukan. Analisis ini 

dicapai dengan menganalisis aktivitas yang dilakukan pengunjung, 

pengelola mulai dari masuk tapak ke bangunan sampai keluar tapak. 

4. Analisis Pelaku  

Selanjutnya yaitu analisis pelaku, analisis pelaku ditentukan dari 

analisis fungsi ruang dalam bangunan. Analisis ini dicapai dengan 

menentukan aktivitas pengguna tapak atau rancangan dan penduduk 

sekitar, mulai dari masuk hingga keluar tapak. 

5. Analisis Ruang  

Analisis ruang berupa analisis persyaratan ruang, sirkulasi ruang, 

organisasi ruang, pola hubungan antar ruang, besaran ruang dan zoning 

ruang. Analisis ini dilakukan setelah fungsi, aktivitas dan pelaku dalam 

bangunan ditentukan. 

6. Analisis Bentuk  

Analisis bentuk dilakukan setelah analisis tapak, fungsi, aktivitas, 

pelaku dan ruang telah ditentukan. Analisis ini dicapai dengan 

pemunculan karakter bangunan yang serasi dan saling mendukung. 

Analisa ini berupa analisa tatanan ruang, bentuk ruang, besaran dan 

organisasi ruang. Yang akhirnya berujung pada analisis bentuk dan 

tampilan bangunan keseluruhan. 
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7. Analisa Sistem Bangunan  

Analisa ini berkaitan dengan bangunan, tapak dan lingkungan 

sekitarnya. Analisa ini meliputi, analisa sistem struktur dan bahan yang 

digunakan, analisa utilitas meliputi sistem penyediaan air bersih, sistem 

drainase, sistem pembuangan sampah, sistem pencahayaan, sistem 

penghawaan, sistem jaringan listrik, sistem keamanan, sistem 

komunikasi dan sistem penangkal petir. 

 

III.4. Konsep Perancangan 

Tahap perancangan selanjutnya yaitu menentukan konsep bangunan. 

Dalam konsep ini, hasil analisis yang menghasilkan hubungan konsep yang 

nantinya akan menjadi pedoman dalam perancangan. Konsep ini meliputi 

konsep dasar, konsep arsitektural, konsep struktur dan utilitas, dan konsep 

arsitektur neo-vernakular. 

1. Konsep Dasar  

Konsep dasar merupakan hasil dari pengerucutan tema, yaitu arsitektur 

neo-vernakular. 

2. Konsep Arsitektural  

Konsep arsitektural merupakan gambaran terhadap dasar dasar hasil 

akhir nantinya. Konsep bentuk, tampilan, tata ruang luar dan tata ruang 

dalam dapat diambil dari arsitektur lampung yang dikembangkan 

dengan konsep arsitektur neo-vernakular. 
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3. Konsep Utilitas dan Struktur  

Konsep Utilitas dan Struktur merupakan pemilihan system struktur dan 

system utilitas pada museum bahari yang sesuai dengan tema arsitektur 

neo-vernakular. 

4. Konsep Arsitektur Neo-Vernakular  

Konsep ini bermula pada analisa arsitektur daerah yang diangkat 

kembali dengan desain baru dan penerapan penggunaan 

materialmaterial baru, gubahan masa bangunan, tanpa menghilangkan 

nilai-nilai budaya dan tradisi arsitektur setempat. 

 

III.5. Kerangka Perancangan 

Kerangka yang digunakan dalam perancangan Museum Purbakala di Bandar 

Lampung, diuraikan dalam beberapa tahap sebagai berikut: 

1. Pencarian ide/gagasan dengan merumuskan masalah sehingga terlihat 

seberapa besar peluang pembangunan Museum Purbakala di Bandar 

Lampung sehingga dapat memberikan nilai edukasi, pariwisata di 

Lampung.  

2. Memastikan jenis metode penelitian yang tepat untuk dapat 

mengembangkan pra tugas akhir tersebut.  

3. Pemantapan ide perancangan melalui penelusuran informasi dan data – 

data arsitektural dari berbagai sumber sebagai bahan perbandingan 

dalam pemecahan masalah.   

4. Menganalisis faktor faktor utama yang mendukung berdirinya sebuah 

desain.  
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5. Mengelola konsep konsep yang telah ditentukan dari hasil analisis 

sebelumnya, sehingga konsep dapat di terapkan pada bangunan.  

6. Dari data-data yang diperoleh dilakukan analisa dan penerapan konsep 

perancangan yang diperoleh kemudian dapat diekspresikan dalam 

bentuk sebuah gambar dan karya. 
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Skema alur pikir perancangan pra tugas akhir 

          

 

 

 

 

 

                            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Skema alur pikiran perancangan  

Sumber : Olah Data, Penulis 2020 

 Memberikan nilai masyarakat tentang 

pentingnya pengetahuan zaman pra-

sejarah 

 Memberikan nilai edukasi dan rekreasi 

pada masyarakat 

 Kurangnya pengetahuan 

masyarakat tentang zaman pra-

sejarah 

 Tidak adanya fasilitas edukasi dan 

rekreasi mengenai kepurbakalaan di 

Lampung 

 Data Primer  

- Studi Literatur  

- Jurnal / Buku 

 Data Primer  

- Metode Observasi  

- dokumentasi 

 Analisis  

- Tapak  

- Fungsi  

- Aktivitas  

- Pelaku  

- Ruang  

- Bentuk  

- Sistem Bangunan 

Pembangunan Museum Purbakala dengan konsep arsitektur Neo-Vernakular 

menggunakan metode penelitian kualitatif 

Konsep Perancangan  

Konsep Dasar, Konsep Tapak, Konsep Bentuk, Konsep Struktur, Konsep 

arsitektur Neo-Vernakular 

Desain  

Pembangunan Museum Purbakala 

di Provinsi Lampung 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

BAB IV 

 
ANALISA TAPAK 

 
 

IV.1 Analisis Tapak Makro 

IV.1.1 Kabupaten Lampung Timur 

 

Gambar IV.1. Peta Kabupaten Lampung Timur 

Sumber : http://lampungtimurkab.go.id/informasi/geografis 

 

 

Lokasi tapak perancangan Museum Purbakala ini terletak pada 

kota Kabupaten Lampung Lampung Timur provinsi Lampung. Secara 

geografis Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu kabupaten 

di Provinsi Lampung yang mempunyai luas lebih kurang 5.325,03 km2, 

terdiri dari 24 kecamatan dan 264 desa/kelurahan. Pada Tahun 2014 

jumlah penduduk Lampung Timur mencapai 1.105.990 jiwa serta 

didukung potensi wilayah yang memiliki.prospek untuk dikembangkan 
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lebih lanjut serta merupakan daerah yang mempunyai daya tarik untuk 

investasi diberbagai sektor dengan didukung oleh infrastruktur yang 

memadai dan akses yang tinggi, seperti jalan Lintas Timur Sumatera 

yang menghubungkan antara Pulau Jawa dengan kota-kota di Pulau 

Sumatera. 

Dari sisi geografis, Kabupaten Lampung Timur terletak pada posisi 

: 105015' BT106020'BT dan 4037'LS -5037' LS, dengan luas wilayah 

kurang lebih 5.325,03 km2 atau sekitar 15% dari total wilayah Provinsi 

Lampung, dengan batas-batas administratif sebagai berikut : 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rumbia, Seputih 

Surabaya, dan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, 

serta Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang. 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa (wilayah laut 

Provinsi Banten dan DKI Jakarta). 

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang, 

Ketibung, Palas, dan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan. 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bantul dan Metro 

Raya Kota Metro, serta Kecamatan Seputih Raman Kabupaten 

Lampung Tengah. 
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IV.1.2 Kriteria Pemilihan Tapak 

Pemilihan tapak merupakan unsur yang penting dalam 

mempertimbangkan kondisi tapak. Keberadaan tapak yang baik dapat 

menunjang segala aktivitas yang diwadahi dalam kegiatan pada 

museum. Lokasi tapak pada perancangan Museum Purbakala dipilih 

berdasarkan kriteria yang memenuhi untuk perancangan sebuah 

museum yang akan dibangun. Berikut adalah kriteria dalam pemilihan 

tapak, antara lain : 

1. Tapak terletak di kawasan pemukiman dan perkebunan agar 

memudahkan memunculkan karakter bangunan sesuai konsep 

yaitu berusaha menampilkan karakter edukasi ke dalam 

bangunan. 

2. Tapak yang dipilih memiliki  lahan luas yang cukup dalam 

perancangan. 

3. Tapak memiliki akses dan jalur transportasi yang baik melalui 

jalur darat agar memudahkan pencapaian menuju kedalam 

tapak. 

4. Lingkungan disekitar yang mendukung tapak untuk dapat 

dikembangkan. 

Dari kriteria tersebut, hasil pengamatan yang dilakukan oleh 

penulis menghasilkan data analisis pada tapak yang telah dipilih sebagai 

berikut : 
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Tabel 4. Kriteria Pemilihan Tapak 

ASPEK KONDISI KETERANGAN 

Tautan Lingkungan - Tapak terletak pada 

kawasan permukimana dan 

perkebunan 

- Tapak terletak pada 

kawasan publik dengan 

lingkungan yang sehat 

tanpa polusi. 

Memenuhi kriteria 

Aksesbilitas - Tapak memiliki akses dan 

jalur transportasi yang baik 

melalui jalur darat 

Memenuhi kriteria 

Lingkungan sekitar - Tapak bersebelahan dengan 

kawasan pemukiman 

penduduk,perkebunan dan 

tempat wisata 

Memenuhi kriteria 

Luas lahan - Luas lahan pada tapak 

sebesar 11.000 M². 

Memenuhi kriteria 

 
Sumber : Analias Penulis.2020 

 

 

IV.2 Analisis Makro 

Untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

perancangan pada lokasi tapak maka perlu dilakukan analisis terhadap tapak 

supaya perancangan objek pada tapak dapat dimaksimalkan dengan baik. 

Berbagai pertimbangan yang dilakukan pada proses analisis tapak dilakukan 

dengan mempertimbangkan kondisi/keadaan yang ada dilapangan. 

Keberhasilan suatu rancangan diperoleh salah satunya dengan analisa yang 

dilakukan oleh perancang. Tanpa analisa yang dilakukan, maka perancangan 

yang baik tidak akan didapatkan dalam proses perancangannya. Adapun 

analisa pada tapak yang telah dilakukan penulis adalah sebagai berikut : 
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IV.2.1 Lokasi Tapak 

 

 

Gambar IV.2. Lokasi Tapak 

Sumber : Olah Data, Penulis 2020 

 

Lokasi site terletak di Jl. Jendral Sudirman, Pugung Raharjo, 

Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur. Site museum purbakala 

terletak diperkabunan, tepatnya di area taman purbakala. Luasan area 

site adalah ± 11.000 m2. Alasan penulis memilih site lokasi ini 

dikarenakan pada perancangan museum purbakala akan dilengkapi 

dengan fasilitas puing-puing peninggalan sejarah keburbakalaan yang 

berada di taman putbakala sekitaran site. 

Aturan mendirikan bangunan pada tapak harus mengikuti  

ketentuan-ketentuan dari pemerintah, RTRW Kota Bandar Lampung 

adalah:  

- Koefisien Dasar Bangunan (KDB) : 40 – 60 %   

- Koefisien Dasar Hijau (KDH) : 20%  

- Ruang Terbuka Hijau (RTH) : 30% 
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IV.2.2 Aksesbilitas 

 

 

 

Gambar IV.3. Aksesbilitas Tapak 

Sumber : Olah Data, Penulis 2020 

 

Aksesbilitas pencapaian pada tapak dapat ditempuh dengan jalur 

darat yang mudah dijangkau. Dari JL. Raya Pugung Raharjo kemudian 

masuk ke Jl. Taman Purbakala dan menuju ke Jl. Jendral Sudirman.  

Pencapaian kearah tapak dapat dilalui menggunakan transportasi umum 

atau pribadi. Kawasan atau Jl. Jendral Sudirman ini menggunakan 

transportasi darat bus, mobil pribadi dan motor. Sedangkan untuk akses 

pejalan kaki belum tersedianya trotoar untuk akses pejalan kaki. 

Analisis ini berfungsi menerangkan bagaimana pencapaian ke tapak 

dapat dijangkau oleh pengunjung dengan mudah dan nyaman. 
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IV.2.3 Vegetasi 

 

 

Gambar IV.4. Vegetasi 

Sumber : Olah Data, Penulis 2020 

 

Tapak merupakan jenis lahan kosong dan tidak terdapat bangunan 

didalamnya. Vegetasi pada tapak ditumbuhi berbagai jenis pohon. Rata-

rata ketinggian pohon berkisar antara 5-8 M. letak jarak antara 

pepohonan yang satu dengan yang lain tidak beraturan. Maka dari itu 

penanaman kembali vegetasi pada tapak dengan fungsi yang jelas 

sangat penting dilakukan dalam perancangan. Pemilihan vegetasi 

mengacu pada kriteria taman sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Penyediaan 

dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan yang 

meliputi : 

1. Tidak beracun, tidk berduri, dan tidak mudah patah, perakaran, 

dan tidak mengganggu pondasi. 

2. Tajuk cukup rindang dan kompak tetapi tidak terlalu gelap. 
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3. Ketinggian tanaman bervariasi, warna hijau dengan variasi 

warna lain seimbang 

4. Perawakan dan bentuk tajuk cukup indah. 

5. Kecepatan tumbuh sedang. 

6. Berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya. 

7. Jenis tanaman tahunan atau musiman, jarak tanaman setengah 

rapat sehingga menghasilkan keteduhan yang optimal. 

8. Tahan terhadap hama penyakit tanaman. 

9. Mampu menjerap dan menyerap pencemaran udara, dan 

10. Sedapat mungkin tanaman yang dapat mengundang burung. 

Adapun penggunaan tanaman pada perancangan museum ini yaitu: 

 Palm, perdu, dan pinang sebagai pengarah dan pemecah angina 

 Teh-tehan dan pakis sebagai pengisi ruang 

 Glodogan, angsana, dan ketapang sebagai pengisi pinggir tapak 

 Trembesi sebagai pohon peneduh. 
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IV.2.4 Analisis Pandangan (view) 

Analisis view perlu dilakukan guna mendapatkan potensi 

pandangan yang baik dari dalam maupun dari luar tapak. 

 

 

 

Gambar IV.5. Pandangan 

Sumber : Olah Data, Penulis 2020 

 

View masa bangunan pada akses utama di sebelah utara site, pada 

view ini pandangan cukup berpotensi dikarenakan tidak terdapat 

bangunan disekeliling site. Sedangkan view dari dalam bangunan 

kearah timur dan barat hampir semua pandangan mempunyai 

pandangan yang baik dikarnakan pada sekeliling site haya terdapat 

perkebunan warga. View paling menarik dari dalam bangunan adalah 

menghadap selatan kearah situs peninggalan purbakala. View ini 

menyajikan pemandangan panorama peninggalan-peninggalan sejarah 

purbakala disekitaran site. 



  79 

 

 

 

IV.2.5 Klimatologi 

 

 

Gambar IV.6. Klimatologi 

Sumber : Olah Data, Penulis 2020 

 

Kabupaten Lampung Timur merupakan kabupaten yang beriklim 

tropis yang kaya akan sinar matahari dan angin. Orientasi matahari dan 

angina selalu berperan dalam mempertimbangkan perancangan. 

Kabupaten Lampung Timur secara geografis terletak pada posisi  

105015' BT 106020' BT dan 4037' LS - 5037' LS. Daerah ini merupakan 

daerah panas dengan temperature udara rata-rata berkisar antara 26ºC - 

32ºC dan minimum sebesar 24ºC. sedangkan curah hujan rata-rata 

pertahun sebesar 200 - 230 mm/bulan. Kecepatan angina rata-rata 

tercatat sekitar 8 - 18 km/jam. 
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IV.2.6 Kebisingan 

 

 

Gambar IV.7. Kebisingan 

Sumber : Olah Data, Penulis 2020 

 

Kebisingan pada tapak terjadi pada sebelah utara tapak tepatnya di 

jalan utama yaitu Jl. Jendral Sudirman, kebisingan disebabkan oleh 

kendaraan yang melintasi jalan utama tersebut. Sedangkan bagian timur 

dan barat tidak ada potensi kebisingan dikarnakan lokasai set dikelilingi 

perkebunan dan perpohonan. Untuk memecah kebisingan pada area 

tapak maka dilakukan penaikan level tanah yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan jalan utama pada tapak dan penanaman vegetasi 

pemecah kebisingan yang ada pada tapak. Perletakan bangunan 

nantinya akan diletakkan pada sisi tapak yang rendah tingkat 

kebisingannnya. 
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IV.2.7 Topografi 

 

 

Gambar IV.8. Kontur Tapak 

Sumber : Olah Data, Penulis 2020 

 

Kondisi tapak memiliki kemiringan (berkontur) dengan 

kemiringan tidak lebih dari 5º. Keadaan tapak diuntungkan dengan 

posisi tapak berada lebih tinggi dari permukaan jalan utama dengan 

level ketinggian antara 0.5M sampai 1M diatas permukaan jalan utama. 

Untuk menanggapi keadaan tersebut maka perlu dilakukannya sistem 

cut and fill dalam pengolahan tapak guna meratakan permukaan tapak 

sehingga dapat memudahkan dalam perletakkan bangunan dan 

lansekap yang direncanakan. 
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IV.2.8 Drainase 

 

 

Gambar IV.9. Drainase 

Sumber : Olah Data, Penulis 2020 

 

Keadaan kontur yang menurun kearah jalan utama tapak, membuat 

aliran air yang ada pada tapak mengalir mengikuti kontur yang ada pada 

tapak menuju kearah timur site. Aliran air ini mengarah pada jalan 

utama yaitu Jl. Jendral Sudirman dan sebagian aliran air menuju ke arah 

selatan site. Namun, disekitar jalan utama tidak terdapat saluran 

drainase yang mendukung. Oleh sebab itu perlunya dibangun saluran 

drainase pada sekitar tapak sehingga jika terjadi hujan air tidak 

menggenang pada jalan utama tapak. 
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IV.2.9 Zonasi 

 

 

Gambar IV.10. Zonasi 

Sumber : Olah Data, Penulis 2020 

 

Perletakan massa bangunan diletakkan pada zona A dengan 

pertimbangan pandangan dari arah luar tapak sehingga bangunan dapat 

terlihat dengan jelas. Pertimbangan yang kedua, perletakan bangunan 

ditempatkan pada zona yang memiliki kebisingan dengan tingkat 

terendah sehingga memaksimalkan fungsi bangunan yang ada 

didalamnya. Pertimbangan ketiga, perletakan massa bangunan 

ditempatkan pada zona yang mendapatkan pencahayaan matahari yang 

cukup.  

Ruang terbuka hijau difungsikan sebagai pemecah kebisingan yang 

mempengaruhi bangunan, dan meminimalisirkan panas/pencahayaan 

matahri yang berlebih yang diterima pada bangunan.  
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Araea parkir diletakkan pada zona C yang jauh dari jalan utama, 

dengan pertimbangan mengurai antrian pada kendaraan yang akan 

memasuki tapak sehingga tidak terjadi kemacetan pada jalan utama. 

Sedangkan untuk bukaan sirkulasi kendaraan langsung menjadi satu 

akses pintu keluat dan masuk. 

 

IV.3 Analisis Fungsi 

Untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

perancangan analisis fungsi merupakan suatu hal yang dilakukan untuk 

mengetahui fungsi dari objek yang akan dirancang guna mengetahui peranan 

didalam aktifitas masyarakat yang berhubungan dengan edukatif, konserfatif, 

dan rekreatif. Analisis fungsi memiliki tiga komponen dasar diantaranya 

adalah fungsi primer, fungsi sekunder, dan fungsi tersier. 

 

IV.3.1 Fungsi Primer 

Analisis fungsi primer merupakan bagian utama dalam suatu 

perancangan bangunan. Terdapat kegiatan paling utama dalam 

perancangan museum purbakala ini yaitu, sebagai sarana edukasi yang 

diwadahi dalam bentuk ruang pamer ataupun seminar. Sehingga fungsi 

primer merupakan sarana yang berfungsi untuk eksplorasi dari setiap 

kegiatan yang bertujuan sebagai edukasi dan rekreasi. 
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IV.3.2 Fungsi Sekunder 

Analisis fungsi sekunder merupakan fungsi yang muncul akibat 

adanya kegiatan yang dilakukan untuk mendukung kegiatan utama. 

Fungsi sekunder yang terdapat pada museum purbakala ini adalah 

sebagai sarana pengelolaan dan informasi. 

 

IV.3.3 Fungsi Tersier 

Analisis fungsi tersier merupakan kegiatan yang mendukung 

terlaksananya kegiatan primer dan sekunder. Termasuk yang ada 

didalamnya yaitu kegiatan servis yang meliputi perawatan, perbaikan 

bangunan, keamanan bangunan, dan bencana alam. 

 

IV.4 Analisis Pengguna 

Jenis-jenis aktivitas dalam museum purbakala terbagi dalam beberapa 

kelompok, yaitu : 

1. Pengunjung 

Pengunjung museum purbakala dibagi dalam beberapa macam, yaitu : 

a. Pengunjung Umum yang menggunakan fasilitas umum yang ada 

dalam museum purbakala yang ditawarkan atau untuk sekedar 

berjalan-jalan. 

b. Pengunjung Khusus yang melakukan kegiatan belajar, penelitian, 

studibanding, maupun konservasi dengan memanfaatkan fasilitas 

yang ada pada museum purbakala. 
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Tabel 5. Jenis dan Karakter Pengunjung 

Jenis Pengunjung Karakter Pengunjung 

Pengunjung Umum 

Masyarakat lokal, turis 

 

Pengunjung dengan tujuan 

rekreatif dan edukatif 

Pengunjung Khusus 

Pelajar, Mahasiswa, Peneliti, 

Ahli, Kolektor 

 

Pengunjung dengan tujuan 

penelitian, survey, studi 

banding dan edukatif lainnya. 

 

Sumber : Analisis Penulis, 2020 

 

2. Pengelola 

Dalam aktivitas pengelola pada museum purbakala ini, aktivitas 

dijabarkan sebagai berikut : 

a. aktivitas di bidang perkantoran/administrasi, yaitu mengontrol 

pemeliharaan pada gedung/ruang yang ada, memelihara berbagai 

koleksi yang ada dalam museum, dan juga mengawasi jalannya 

kelancaran pada kegiatan yang ada pada museum. 

b. aktivitas pihak pengelola ini diatur sebagaimana dengan kegiatan 

yang ada pada museum agar tidak terganggu proses kegiatan yang 

ada antara pengunjung dan karyawan. 

 

IV.5  Analisis Kegiatan 

Analisis kegiatan/aktivitas adalah turunan dari analisis fungsi. Setiap 

analisis fungsi yang ada memiliki kegiatan yang berbeda didalamnya. 

Analisis kegiatan yang berdasarkan dari turunan analisis fungsi adalah 

sebagai berikut : 
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Tabel 6. Analisis Kegiatan 

Sifat Ruang Jenis 

Pengguna 

Aktivitas 

Primer 1. Pameran Tetap 

 

 

 

2. Pameran 

Kontemporer 

 

 

3. Ruang Interaktif 

 

 

 

 

 

 

4. Wawancara 

 

 

Pengelola dan 

Pengunjung 

 

 

Pengelola dan 

Pengunjung 

 

 

Pengelola dan 

Pengunjung 

 

 

 

 

 

Pengelola dan 

Pengunjung 

Melihat Karya, 

Koleksi, Berjalan, 

dan berbincang 

 

Melihat Karya, 

Koleksi, Berjalan, 

dan berbincang 

 

Melihat animasi, 

Berinteraksi dengan 

teknologi, melihat 

sejarah, Koleksi, 

Berjalan, dan 

berbincang 

 

Duduk, Berdiskusi 

Sekunder 1. Penitipan Barang 

 

 

2. Administrasi 

 

 

3. Memandu 

Wisatawan 

 

 

 

 

 

4. Memantau 

Pekerjaan 

 

5. Melaksanakan 

Konservasi dan 

Preparasi 

 

 

6. Melaksanakan 

Perawatan 

Pengelola, 

Pengunjung 

 

Pengelola 

 

 

Pengelola 

 

 

 

 

 

 

Pengelola, 

Pengunjung 

 

Pengelola 

 

 

 

 

Pengelola 

Duduk, Menjaga, 

dan mencatat 

 

Rapat, Melakukan 

pendataan, 

Berdiskusi 

 

Duduk, Berjalan, 

mengarahkan, 

memberikan 

informasi, dan 

berbincang 

 

Duduk, Membaca, 

dan mencatat 

 

Menyusun Rencana, 

Menata Pameran, 

dan Melaksanakan 

tugas 

 

Memelihara, 

Melakukan 

Perbaikan, Bersih-

bersih 
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Penunjang 1. Makan, Minum, 

Membayar 

Makanan, Buang 

Air, Cuci Piring, 

Membersihkan 

Ruangan 

 

2. Sholat, Wudhu, 

Istirahat, Buang air 

 

3. Memberikan Tiket 

 

4. Melayani 

pembayaran, 

Melayani Informasi, 

Pembukuan, 

Menyiapkan 

Kebutuhan, 

Membersihkan 

Ruangan, Buang Air 

 

5. Menjaga Keamanan 

 

6. Mekanikal 

Elektrikal, 

Menyimpan alat, 

Bongkar Muat 

 

7. Parkir Motor, Parkir 

Mobil, Parkir Bus 

Pengelola, 

Pengunjung 

 

 

 

Pengelola, 

Pengunjung 

 

Pengelola 

 

 

 

 

Pengelola, 

Pengunjung 

 

 

 

 

Satpam 

 

 

Mekanik, dan 

Pengelola 

 

 

Pengelola, 

Pengunjung 

 

Duduk, Menunggu, 

Memberikan, 

Membersihkan 

 

 

 

 

Duduk, berwudhu, 

Sholat, Berbincang 

 

Berdiri, Memberikan 

 

 

 

 

Berdiri, Duduk, 

Bersandar 

 

 

 

 

Berdiri, Duduk, 

Menjaga 

 

Berdiri, Menyiapkan 

peralatan 

 

 

Masuk, Memarkir 

Kendaraan, Keluar 

 

Sumber : Analisis Penulis, 2020 

 

 

IV.6  Pola Sirkulasi Pengguna 

IV.6.1 Petugas 

 

Gambar IV.11 : Aksesbilitas Tapak  

Sumber : Olah Data, Penulis 2020 
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IV.6.2 Pengelola 

 

Gambar IV.12 : Aksesbilitas Tapak  

Sumber : Olah Data, Penulis 2020 

 

IV.6.3 Pengunjung 

 

Gambar IV.13 : Aksesbilitas Tapak  

Sumber : Olah Data, Penulis 2020 

 

IV.6.4 Service 

 

Gambar IV.14 : Aksesbilitas Tapak  

Sumber : Olah Data, Penulis 2020 
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IV.7 Analisis Ruang 

IV.7.1 Analisis Kebutuhan Ruang 

Berdasarkan analisis fungsi dan kegiatan maka ruang-ruang yang 

dibutuhkan dalam Museum Purbakala adalah : 

 Kegiatan Pameran 

 Kegiatan Rekreasi dan Edukasi 

 Kegiatan Pengelola 

 Kegiatan Penunjang 

Besaran ruang yang dibutuhkan pada Museum Purbakala 

didasarkan pada standar luasan umum yang dipakai, yaitu : 

- Neufert Architect Data (NAD) 

- Asumsi Penulis (ASM) 

 

IV.7.2 Besaran Ruang 

1. Kegiatan Pameran 

Ruang Keb. Ruang Standar Pendekatan luas Sumber 

Pameran Lobby 0.65 m² /org 0,65 m² x 150org 

= 97,5 m² 

NAD 

 
 

Information Office 0,65m² /org 0,65 m² x 50org  

= 32,5 m² 

NAD 

  Ruang Penitipan 

Barang 

0.4m² /org 0,4 m² x 200 

= 80 m² 

NAD 

 Ruang Pembelian 

Tiket 

0,65m² /org 0,65m² x 50 

= 32,5 m² 

ASM 

 Ruang 

Pemeriksaan 

4.6 m² /org 4.6 m² x 10 

= 46 m² 

NAD 

 
 

 

 

R Pameran Tetap 1,6m² /org 

3,2 m²/penjaga 

 

1,6m² x 300  

= 480 

3.2 m² x 6  = 19.2 

NAD 
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 480 + 19.2  

= 499.2 m² 

 R Pameran 

Tempoter 

1,6m² /org 

 

 

1,6m² x 150 

= 240 m² 

 

NAD 

 Laboratorium 0,8 m² /org 0,8 m² x 20 

= 16 m² 

ASM 

 Ruang Santai 2,4m² /org 2,4 m² x 20org 

 = 48 m² 

NAD 

 
 

Taman Dalam 20m² 4 x 5 = 20m² ASM 

 Musholla 0,9m²/org 0.9m² x 15org  

= 18m² 

ASM 

 Toilet 2,25m² 2,25m² x 4 = 9m² ASM 

 Sirkulasi 20% = 227m² ASM 

 TOTAL  = 1,365,7 m²  

 

Sumber : Analisis Penulis, 2020 

 

2. Kegiatan Rekreasi 

Ruang Keb. Ruang Standar Pendekatan luas Sumber 

Rekreasi 

 

Lobby 0.65 m² /org 0,65 m² x 150org 

= 97,5 m² 

NAD 

 Perpustakaan & 

Souvenir 

0,4m² /org 0,4 m² x 50org  

= 70 m² 

ASM 

 Food Court 1,6m² /org 

 

 

1,6m² x 200 

= 320 m² 

 

ASM 

 Museum Shop / 

Retail 

20m² /unit 

 

20m² x10  

= 200 m² 

ASM 

 Sirkulasi  20% = 151,5 m² ASM 

  TOTAL   = 839 m²  

 

Sumber : Analisis Penulis, 2020 
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3. Kegiatan Pengelola 

Ruang Keb. Ruang Standar Pendekatan luas Sumber 

Pengelola R.Kepala Museum 12-20m² 4 m² x 5 m² 

= 20 m² 

 

ASM 

 R. WaKa Museum 12-20m² 3 m² x 5m²  

= 15 m² 

ASM 

 R. Kepala Tata 

Usaha 

12-20m² 3 m² x 5m²  

= 15 m 

ASM 

 R. Tata Usaha 5,5m² /org 5,5 m² x 20  

= 110 m² 

ASM 

 R. Kepala Seksi 

Pengembangan 

12-20m² 3 m² x 5m²  

= 15 m 

ASM 

 R. Kepala Teknisi 12-20m² 3 m² x 5m²  

= 15 m 

ASM 

 R.Seksi Koleksi 5,5m² /org 5,5 m² x 8org  

= 44 m² 

NAD 

 R.Seksi Konservasi 

dan Preparasi 

5,5m² /org 5,5 m² x 10org 

= 55 m² 

NAD 

 R.Seksi Keamanan 5,5m² /org 5,5 m² x 4org  

= 44 m² 

NAD 

 R.Staff Kebersihan 5,5m² /org 5,5 m² x 5org  

= 27,5 m² 

NAD 

 Sirkulasi 20% = 72,5 m² ASM 

  TOTAL   = 432,5 m²  

 

Sumber : Analisis Penulis, 2020 

 

4. Parkir dan Penunjang 

Ruang Keb. Ruang Standar Pendekatan luas Sumber 

Parkir  

dan 

Penunjang 

Bengkel Work 

Shop 

0,8m² /org 0,8m² x 20 

= 16m² 

 

NAD 

 Gudang  2,4 m² /org 2,4 m² x 4 

= 9,6 m² 

NAD 
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 MEE  = 56 m² ASM 

 Loading Dock 3.2 m² /org 3,2 m² x 10 

= 32 m² 

NAD 

 Parkir Pengunjung 1 mobil  

= 12,5m² 

 

 

 

 

 

 

 

1 Motor  

= 2m² 

 

 

 

1 Bus  

= 50m² 

Asumsi 

pengunjung 

dengan 

menggunakan 

Bus kapasitas 32 

orang =100 : 32  

= 3,125 = 3 Bus  

= 3 x 50m²  

= 150m² 

Menggunakan 

sepeda motor 

asumsi 60% =60 

x 200/2m²  

= 120m² 

Menggunakan 

mobil pribadi 

asumsi 40% 

=40% x 200 =80 / 

5(kapasitas) 

=16mobil =16 X 

12,5m²  

= 200m² 

 

ASM 

 

 

 

ASM  

 

 

ASM 

 Parkir Pengelola 

dan Karyawan 

 Asumsi pegawai 

100 org 

Menggunakan 

sepeda motor 

asumsi 60% 

=60% x 75  

=45  

=45motor x 2m² 

= 90m² 

Menggunakan 

mobil pribadi 

6mobil x 12,5m² 

= 75m² 

Parkir servis 4 

x15m²  

= 60m² 

 

 

ASM 

 

 

ASM 

 

ASM 

  TOTAL   = 958,8 m²  

 

Sumber : Analisis Penulis, 2020 
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IV.8  Analisis Hubungan Ruang 

 Zona Publik 

 

Gambar IV.15 : Analisa Hubungan Ruang 

Sumber : Olah Data, Penulis 2020 

 

 Zona Servis 

 

Gambar IV.16 : Analisa Hubungan Ruang 

Sumber : Olah Data, Penulis 2020 
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 Zona Privat 

 

Gambar IV.17 : Analisa Hubungan Ruang 

Sumber : Olah Data, Penulis 2020 

 

IV.9 Analisis Bentuk 

IV.9.1 Analisis Bentuk Dasar 

Analisis bentuk dasar merupakan analisis untuk memperoleh 

bentukan massa yang sesuai dengan tema perancangan. Pada 

perancangan museum purbakala ini menggunakan konsep perancangan 

arsitektur neo-vernakular dipadu dengan unsur sejarah kepurbakalaan. 

Penerapan dalam bangunan dapat disimbolkan dengan salah satu 

bagian bangunan yang dapat membetikan kesan sebuah sejarah dan 

bentuk bagian yang semakin mengecil keatas seperti halnya sebuah 

candi. 
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Gambar IV.18 : Analisa Bentuk Dasar 

Sumber : Olah Data, Penulis 2020 

 

IV.9.2 Analisis Bentuk atap 

Massa bangunan tersusun dari bentukan sederhana yang dikaitkan 

menjadi satu kesatuan. Melalui pendekatan neo-vernakular bentukan 

massa atap menggunakan bentuk atap limas yang dapat menyesuaikan 

dengan kebudayaan disekitar. 

 

IV.9.3 Analisis Struktur 

Struktur yang digunakan pada museum purbakala ini adalah baja 

ruang dan sistem struktur rigid frame. Dengan sistem struktur baja 

ruang mampu menghasilkan fleksibilitas ruang yang cukup besar 

sehingga mampu menampung berbagai jenis kegiatan maupun pameran 

yang ada di dalam museum. 

 

Gambar IV.19 : Analisa Struktur 

Sumber : Olah Data, Penulis 2020 
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IV.9.4 Analisis Utilitas 

Utilitas menjadi peranan penting dalam upaya pengembangan 

kawasan kota. Setiap perkembangan kawasan kota bisa berdampak 

pada pertambahan penduduk dan juga kebutuhan utilitas. Faktor-faktor 

penting dalam perencanaan sistem utilitas tersebut diantaranya adalah : 

 Perencanaan instalasi yang baik dan rapi agar 

tidakmembahayakan bagi lingkungan 

 Perencanaan sanitasi air bersih dan pembuangan air kotor untuk 

dapat memudahkan perawatan serta pengembangan 

 Perencanaan sistem kebakaran yang baik 

 Perencanaan sistem resapan dan drainase guna menciptakan 

lingkungan yang bersih dan sehat 

 Perencanaan sistem struktur bangunan yang sesuai dengan 

kondisi iklim setempat 

 Perencanaan sistem pembuangan limbah bangunan 

 

A. Sistem Penyediaan Air Bersih 

Alternatif penyediaan air bersih pada Perancangan Museum 

Purbakala ini adaalah: 

1. Pemanfaatan jasa PDAM 

2. Sumber air bersih sumur bor untuk penggunaan penyiraman 

tanaman dan kebakaran. 

3. Air tampungan dari bangunan 

4. Bak resapan air bersih 
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Sistem yang diguanakan yaitu up feed sistem. Air yang berasal dari 

PAM ditampung pada tendon air/up reservoir. 

 

B. Sistem Pembuangan Air Kotor 

Sistem yang digunakan terbagi menjadi 3, yaitu : 

1. Air kotor padat dibuang melalui pipa shaft yang kemudian 

ditampung didalam tangki, mengalami proses penyaringan dan 

pengendapan air kotor akan diteruskan kedalam tangki resapan. 

2. Air kotor cair yang berasal dari kakus akan disalurkan melalui 

pipa-pipa shaft dan selanjutnya dialirkan ke dalam tangki 

resapan sebelum akhirnya dialirkan ke roil kota. 

3. Pembuangan air hujan melalui drainase yang ada menuju riol 

kota dengan dilengkapi bak kontrol pada persimpangan jalur. 

Bak control berfungsi untuk memudahkan pengecekan apabila 

terjadi penyumbatan aliran air pada drainase tertutup. 

 

C. Sistem Pemadam Kebakaran 

Sistem pencegahan kebakaran digunakan untuk meminimalisir 

jatuhnya korban pada saat terjadinya kebakaran, semakin baik sistem 

pencegahannya makan semakin sedikit resiko terjadinya kecelakaan 

yang terjadi akibat kebakaran. 

Penanggulangan bahaya kebakaran pada rancangan museum 

purbakala ini adalah : 
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1. Pencegahan aktif dengan elemen-elemen : 

 Sprinkler 

 Sistem CO2 

 Smoke detector 

 Heat detector 

 Lampu darurat 

 Titik panggil manual 

 Fire hydrant 

2. Elemen pencegahan pasif : 

 Sirkulasi lorong pintu darurat 

 Kontruksi dan bahan bangunan tahan api 

 Tangga darurat 

D. Sistem Penangkal Petir 

Guna mengantisipasi bahaya petir yang menyambar maka 

digunakan sistem penangkal petir konvensional, yaitu batang runcing 

yang diletakkan diatas atap dengan bahan tembaga dan almunium 

sedangkan pemeriksaannya menggunakan control box yang 

dihubungkan pada tembaga tersebut. 

 

E. Sistem Keamanan 

Keamanan pada Museum Purbakala ini menggunakan alat alat 

keamanan seperti CCTV dan alarm. Penjagaan pada lingkungan 

Museum purbakala dijaga oleh keamanan yang bertugas yang selalu 

siap siaga membantu mengatasi segala bentuk ancaman kriminal. 



 
 
 
 
 
 
 

BAB VI 

 
PENUTUP 

 
 
 
VI.1 Kesimpulan 

Perancangan tugas akhir dengan judul Perancangan Museum Purbakala 

yang berlokasi di Desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, 

Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bangunan ini sangat 

diperlukan mengingat belum adanya museum purbakala di Provinsi 

Lampung. Dengan adanya rancangan Museum Purbakala maka dapat 

mengedukasikan kepada masyarakat baik masyarakat lokal ataupun 

masyarakat yang datang dari luar daerah lampung. Selain sebagai wadah 

edukasi Museum Purbakala juga dapat dinikmati sebagai sarana wisata 

sekaligus tempat perlindungan sejarah yang berkaitan dengan peninggalan 

Arkeologi di Lampung. 

Konsep arsitektur neo-vernakular pada Museum Purbakala, memiliki 

tujuan mengangkat nilai-nilai tradisional lampung pada museum dengan 

prinsip dasar arsitektur neo- vernakular sehingga diharapkan menjadi salah 

satu iconic baru pada Provinsi Lampung. Penerapan konsep arsitektur neo- 

vernakular berangkat dari tatanan rumah adat tradisional lampung, tatanan 

budaya  kesenian lampung, dan struktur rumah adat tradisional lampung.  
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Pendekatan Arsitektur Neo-Vernakular mengacu pada arsitektur 

lampung yang meliputi penggunaan ornament-ornamen lampung, tipologi 

rumah adat lampung, filosofi hidup masyarakat lampung, dan tatanan 

kosmologi rumah adat lampung, yang dikembangkan dengan metode 

eksplorasi dengan penelusuran jejak arsitektur lampung yang dapat diangkat 

kembali untuk ditampilkan lalu dimodifikasi dan dilakukan penggabungan 

antara system arsitektur lampung dengan penggunaan bahan material dan 

gaya arsitektur masakini. 

Setelah mengkaji tentang konsep arsitektur neo- vernakular yang mana 

arsitektur neo- vernakular tidak bersifat pasif yang berarti tidak bertahan pada 

masa atau zaman tertentu maka bentukan massa serta material menggunakan 

bahan terbaru yang berkembang pada saat ini seperti GRC Board, Alumunium 

Composite Panel, HPL, PVC, Multiplek, dll. Bentukan masa pada bangunan 

museum purbakala tidak seutuhnya menyerupai rumah adat tradisional 

Lampung, namun nilai-nilai budaya yang ada tetap di pertahankan, seperti 

alam atas yang melambangkan hubungan manusia dengan Tuhan, alam 

tengah yang melambangkan alam kehidupan manusia, dan alam bawah yang 

melambangkan kehidupan mahluk rendah seperti hewan. 

Secara garis besar perancangan museum purbakala ini 

mengkombinasikan antara prinsip arsitektur vernakular dan prinsip arsitektur 

modern yang kemudian diwujudkan dalam sebuah prancangan Museum 

Purbakala 
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VI.2 Saran 

Saran yang dapat dikemukakan pada penelitin ini antar lain, dalam 

perancangan museum purbakala dengan pendekatan konsep Arsitektur Neo-

Vernakular yang berkaitan dengan kebiasaan, budaya, lingkungan, dan pola 

fikir masyarakat setempat, maka diperlukan analisa yang kuat untuk 

menggabungkan unsure-unsur tradisional dengan unsur baru agar tercipta 

suatu konsep yang harmonis dan berkesinambungan antara unsur tradisional 

dengan unsur modern. 

Museum Purbakala sebagai wadah informasi, edukasi dan rekreasi yang 

harus dapat memberikan nilai edukasi tentang sejarah kepurbakalaan 

sehingga masyarakat setelah datang kemuseum purbakala akan sadar tentang 

pentingnya menjaga peninggalan sejarah, untuk menjaga kelestarian 

peninggalan sejarah diperlukan adanya kerjasama antara pihak pemerintah 

dan masyarakat.  

Konsep arsitektur neo- vernakular pada museum purbakala diperlukan 

untuk memberikan suasana dan karakteristik dalam bangunan sejarah 

kepurbakalaan. Bangunan museum juga harus dapat menyesuaikan dengan 

perkembangan zaman pada era modern saat ini ataupun dimasa yang akan 

datang. 
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