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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Serangga  adalah salah satu sumber daya alam yang patut 

dibanggakan dan dilestarikan karena memiliki berbagai peran dan potensi 

dalam keseimbangan ekosistem. Peranan serangga dalam ekosistem 

diantaranya adalah sebagai polinator1, dekomposer2, predator3, 

parasitoid4, hingga sebagai bioindikator5 bagi ekosistem. Serangga tidak 

hanya memiliki peran besar dalam ekosistem namun eksistensinya vital 

dan mendominasi taksonomi. Jumlah serangga diperkirakan mencapai 

56,4% dari seluruh taksonomi, yang artinya mencapai  70% dari semua 

binatang. Jumlah spesies serangga sekitar 950.000 spesies dari 1,82 juta 

spesies hewan dan tumbuhan. 

 Apresiasi manusia  terhadap serangga mulai bangkit sejak era 

1980-an, diawali dengan pameran kupu-kupu hidup. Kemudian menyusul 

diperkenalkannya London Butterfly House di Syon Park, Inggris. 

Kemudian pada tahun 1986 Malaysia mengadakan  pameran kupu-kupu 

                                                        
1 Pollinator: Sebuah hewan yang bergerak serbuk sari dari kepala putik ke putik bunga, sehingga 

mempengaruhi penyerbukan. 
 
2 Dekomposer: Beberapa jenis organisme yang memecah kembali menjadi unsur atau zat organik 

dl rangka daur ekologi dengan hidup dari atau merusak protoplasma yg mati. 
 
3 Predator: Hewan pemangsa hewan lain. 
 
4 Parasitoid: Makhluk yang pola hidupnya berada di antara parasit dan predator. 
 
5 Bioindikator adalah kelompok atau komunitas organisme yang keberadaannya atau perilakunya 

di alam berhubungan dengan kondisi lingkungan 



 2 

hidup yang pertama di Asia dan diikuti oleh negara-negara tropis lainnya. 

Apresiasi manusia terhadap serangga di Indonesia bangkit sejak tahun 

1990-an, yang diprakarsai oleh PKBSI dan Museum Zoologi Bogor. 

Museum serangga satu-satunya di Indonesia didirikan di kawasan TMII 

dan disahkan oleh Presiden Soeharto pada 20 April 1993, dengan visinya 

yang kuat yaitu: memperkenalkan keanekaragaman dunia serangga dan 

merangsang minat serta kepedulian masyarakat akan peran dan potensi 

serangga.  

 Hadirnya museum serangga  adalah salah satu media untuk 

mendorong peningkatan wawasan, daya kritis dan kesadaran masyarakat 

untuk bersama-sama melakukan konservasi6. Namun ironisnya di 

Indonesia, tujuan utama museum yang bergerak dalam bidang 

pendidikan juga belum tercapai, yaitu dengan tidak tersedianya fasilitas 

dan ruang yang dapat menunjang kegiatan edukatif. Museum serangga 

tidak hanya menginformasikan suatu objek layaknya museum lain namun 

juga turut menghadirkan fungsi konservasi serangga hidup untuk turut 

menunjang eksistensi serangga dalam taksonomi agar tidak punah. 

Peggie Djunianti, MSc, PhD, peneliti bidang Zoologi Pusat Penelitian 

Biologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI),  mengatakan 

bahwa ada masyarakat yang menangkap kupu-kupu untuk 

diperdagangkan, maka bila kupu-kupu langka yang ditangkap,  jenis 

                                                        
6 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konservasi adalah pemeliharaan dan perlindungan 

sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dng jalan mengawetkan; 
pengawetan; pelestarian. 
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tersebut dapat punah.7 

 Faktor interior maupun arsitektural memberi kontribusi dalam 

peningkatan apresiasi dalam sebuah museum. Museum di Indonesia 

cenderung konvensional, karena rata-rata bangunan museum di Indonesia 

dibangun pada tahun 1990an. Kurun waktu 20 tahun tanpa diikuti 

perubahan dan perbaikan  dalam segi arsitektur maupun interior 

menyebabkan museum terkesan kuno, suram, dan bahkan seringkali tidak 

mencerminkan karakter  spesimen maupun objek yang dipamerkan di 

dalamnya. Maka desainer interior berkewajiban untuk menciptakan 

suasana berbeda dan inovatif, merencanakan besaran ruang yang tepat 

sesuai kebutuhan, serta menciptakan rancangan yang efektif dan efisien 

sehingga membuat alur aktivitas pengunjung maupun staf lancar, serta 

mewujudkan perencanaan ruang yang dapat menghadirkan fungsi 

konservasi. 

Semenjak tahun 1980-an orientasi museum berada dalam masa 

transisi, yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan 

artefak, pengabadian, dan peneguhan, namun telah menyatu dengan 

dunia publik, bersaing dengan industri hiburan, leisure.8  Pengunjung 

                                                        
7  “Dari sekitar 1.600 jenis kupu … ‘Karena ada masyarakat yang menangkap kupu-kupu untuk 

diperdagangkan, maka bila kupu-kupu langka yang ditangkap, maka jenis tersebut bisa punah,’ 
kata Peggie Djunianti, MSc, PhD, peneliti bidang Zoologi Pusat Penelitian Biologi Lembaga 
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), di Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis (23/11).” 
(Lpk, “19 Kupu-Kupu di Indonesia Terancam punah”, Kapanlagi.com, diakses dari 
http://www.kapanlagi.com/h/0000145084_print.html, pada 6 Mei 2010, pukul 23.42.) 

8 “From around 1980 onward…They are expected to engage with the public and compete with the 
rest of the entertainment industry for tourist dollars and leisure time while maintaining their 
learning functions.” 
Tori Orr, The Information-Seeking Behavior of Museum Visitors, A Review of Literature, 
home.earthlink.net, diakses dari home.earthlink.net/~toriorr/ROL_MuseumVisitors.doc, pada 
tanggal 23 April 2010, pada pukul 11.02. 
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museum seringkali mengunjungi museum tanpa motivasi pribadi, 

namun dengan pengaruh kelompok sosialnya sehingga semakin 

memperkuat pentingnya faktor hiburan dalam museum.9 Dalam hal ini 

desainer interior bertugas menyediakan fasilitas relaksasi dan hiburan 

atau realisasi desain yang melibatkan fungsi entertainment. Materi 

perancangan diarahkan untuk mengembangkan aktifitas yang 

menumbuhkan rasa ingin tahu, memberi umpan balik pada pengunjung 

untuk memperoleh pengetahuan baru. Museum pada abad ke-19 

mengibaratkan pengunjung atau pelajar sebagai pengunjung yang pasif 

terhadap informasi.  Museum yang kini telah berada dalam masa transisi 

(abad ke-21) menuntut para mengunjung  atau pelajar untuk 

mencocokkan atau menyesuaikan apa yang mereka lihat dan pelajari 

dalam museum dengan ide-ide atau persepsinya mengenai objek yang 

dipamerkan, sehingga berlaku interaksi dan koneksi antara persepsi awal 

seseorang dengan pengetahuan baru yang diperolehnya setelah masuk 

ke dalam museum. Citra dan cara pandang terhadap museum harus 

diubah. Museum bukan sekedar tempat memajang benda-benda tua, 

tetapi juga masyarakat bisa berinteraksi dan mendapat pengalaman 

baru.10  

                                                        
9 “People often come [to museums] with their families and other social groups… Quality family 

time, a date, something to do with out-of-town guests, a place to hang out with friends: these 
are some of the primary reasons people chose to go to museums.” (Perry, Roberts, Morrissey, 
and Silverman, 1996: 67) 

10 “Museum bukan sekadar tempat memajang benda-benda tua, tetapi juga masyarakat bisa 
berinteraksi dan mendapat pengalaman baru."(NAL,”MUSEUM: Mengubah Citra Mesti 
Mengubah Cara Pikir”, Forum Kebudayaan Indonesia, diakses dari 
http://www.forumbudaya.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1116&Itemid=35, 
pada tanggal 18 Mei 2010, pada pukul 21.52.) 
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Sebagai pembanding, Darwin Centre, Natural History Museum 

di London, yang juga mengoleksi serangga mati dan serangga hidup, 

tidak hanya memberikan informasi satu arah saja, namun 

mempersilakan pengunjung untuk memegang kendali akses informasi 

serta memungkinkan pengunjung untuk bersentuhan dengan serangga 

hidup tertentu dalam museum. Pengunjung juga dapat melihat langsung 

proses penelitian oleh para ilmuwan di dalam laboratorium, sehingga 

pengunjung tidak hanya terhibur namun juga mendapatkan nilai 

pengalaman. Dengan demikian desainer interior tidak hanya diperlukan 

dalam hal penciptaan suasana ruang  namun juga menciptakan sistem 

interaktif dalam museum.  

 
Gambar 1.1. Pengunjung Memegang Kendali Informasi 

Sumber: Nature Publishing Group (2011) 
 

  

Gambar 1.2.  Aktivitas dalam Laboratorium Dapat Dihat oleh Pengunjung 
Sumber: Nature Publishing Group (2011) 
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Gambar 1.3. Pengunjung Menyentuh Serangga Hidup 

Sumber: Sheerin Aswat (2010) 

Berdasarkan data mengenai orientasi museum serta perbandingan 

dengan Darwin Centre, Natural History Museum, London, dapat 

diketahui bahwa museum serangga di Indonesia memiliki banyak 

kekurangan. Kebutuhan akan hiburan dan fasilitas relaksasi belum 

terpenuhi dalam museum serangga yang ada di Indonesia. Penyampaian 

informasi dalam museum serangga di Indonesia cenderung satu arah 

saja dan melibatkan kognitif yang cukup besar. Strategi interaktif belum 

diterapkan dalam museum ini.  

Penulis akan merancang interior museum serangga yang 

berlokasi di Pluncut, Bandung, Jawa Barat. Kawasan ini merupakan 

paru-paru kota Bandung. Suhu udara di kawasan ini berkisar antara 

15oC – 22oC di siang hari, dan 9oC – 16oC di malam hari. Kelembaban 

udara di kawasan ini cenderung tinggi, yaitu sekitar 70%. Kelembaban 

udara yang tinggi dengan suhu udara yang relatif rendah memberi 

dampak positif dan negatif. Kondisi alam seperti ini mendukung 

konservasi serangga hidup, namun di sisi lain kelembaban udara yang 

tinggi menuntut perhatian khusus pada kondisi fisik bangunan museum. 

Bangunan museum didominasi oleh material bambu dan 

memaksimalkan penggunaan pencahayaan serta penghawaan alami,  
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sementara koleksi serangga yang dipamerkan merupakan objek organik 

yang rentan dan sensitif terhadap cahaya alami yang mengandung sinar 

ultraviolet serta memerlukan pengkondisian udara tertentu. Dari sini 

dapat dipahami bahwa terdapat kontradiksi antara “kebutuhan” koleksi 

dengan kondisi existing bangunan. Perancangan interior museum 

serangga di daerah Pluncut dengan segala potensi lokasi maupun 

bangunannya memerlukan pembelajaran interior yang spesifik. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

1.2.1. Bagaimana merancang interior museum serangga yang dapat 

mempertunjukkan dan menginformasikan spesimen serta memiliki 

fungsi entertainment11? 

1.2.2. Bagaimana merancang interior museum serangga yang dapat 

menginformasikan spesimen secara interaktif12? 

1.2.3. Bagaimana merancang interior museum serangga yang memiliki 

fungsi konservasi serangga? 

 

 

                                                        
11 “Entertainment: the action of providing or being provided with amusement or enjoyment; an 

event, performance, or activity designed to entertain others;  the action of receiving a guest or 
guests and providing them with food and drink.” (Oxford Dictionary) 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hiburan merupakan sesuatu atau perbuatan yang 
menghibur hati (melupakan kesedihan).  
 

12 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, interaktif bersifat saling melakukan aksi; antar-
hubungan; saling aktif; atau berkaitan dengan dialog antara komputer dan terminal atau antara 
komputer dan komputer.  
Strategi interaktif dalam museum memungkinkan pengunjung untuk memegang kendali akses 
informasi dan memiliki kemampuan untuk mengajukan pertanyaan dan memperoleh respon, 
bersentuhan dan bereksperimen secara langsung dengan koleksi,  sehingga dapat memperoleh 
umpan balik secara langsung. 
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1.3. Tujuan Perancangan 

1.3.1. Merancang interior museum serangga yang dapat 

mempertunjukkan dan menginformasikan spesimen dengan 

memiliki fungsi entertainment. 

1.3.2. Merancang interior museum serangga yang dapat 

menginformasikan spesimen secara interaktif. 

1.3.3. Merancang interior museum serangga yang memiliki fungsi 

konservasi serangga. 

 

1.4. Kontribusi Penelitian 

Pemikiran ini ditujukan kepada: 

1) Para mahasiswa desain interior Universitas Pelita Harapan, sebagai 

salah satu masukan dan alternatif  perancangan interior museum 

serangga;  

2) Pihak Perhimpunan Kebun Binatang Se Indonesia (PKBSI), sebagai 

masukan dan alternatif perancangan interior museum serangga yang 

merupakan pengupayaan konservasi serangga dan sarana 

pengembang apresiasi masyarakat. 

 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

1.5.1. Kawasan Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis melakukan studi banding ke 

Museum Serangga dan Taman Kupu-Kupu  Taman Mini Indonesia 

Indah, Jakarta. Untuk menunjang data yang diperoleh dari studi 
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banding, penulis juga melakukan penelitian melalui data literatur 

mengenai serangga dan museum. 

1.5.2. Batasan Penelitian 

1) Penulis hanya meneliti museum yang spesifik memamerkan 

serangga saja dan memiliki fasilitas taman penangkaran. 

Oleh karena itu penulis melakukan studi banding ke 

Museum Serangga dan Taman Kupu-Kupu TMII. Penelitian 

melalui studi banding hanya mencakup data koleksi, 

struktur organisasi, mayoritas pengunjung, serta fasilitas 

dan aktifitas dalam museum serangga. 

2) Penulis meneliti interior museum hanya mencakup 

kebutuhan ruang museum, wilayah penglihatan dan 

pencahayaan, kelembaban, serta sirkulasi dalam museum. 

1.5.3. Batasan Perancangan 

1) Penulis merancang museum yang hanya memamerkan 1% 

dari jumlah spesies serangga yang ada  di Indonesia, yaitu 

sekitar 1512 spesies. 

2) Penulis merancang keseluruhan ruang di museum serangga, 

teristimewa ruang khusus yang terpilih. 
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1.6. Metoda Penelitian dan Prosedur Penelitian 

1.6.1. Metoda Penelitian 

Dalam upaya memperkaya data dan  memahami perihal 

museum dan serangga demi kelancaran proses perancangan interior 

Museum Serangga penulis menggunakan metoda kualitatif.13 

Metoda kualitatif yang digunakan adalah metoda kualitatif 

wawancara tak terstruktur, yang bertujuan untuk memberi 

kesempatan kepada peneliti menggali lebih dalam, menemukan 

petunjuk baru, membuka dimensi permasalahan yang lebih luas, 

dan memperoleh informasi yang akurat dari informan. Dalam 

menjalankan metoda ini peneliti melakukan wawancara terhadap 

staf penanggungjawab koleksi Museum Serangga dan Taman 

Kupu-Kupu di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. 

 

1.6.2. Metoda Pengolahan dan Analisis Data 

Menurut  Miles dan Huberman (1992), terdapat tiga jalur 

analisis data kualitatif, yaitu: reduksi, penyajian, dan kesimpulan. 

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 
                                                        
13 Pengertian kualitatif seperti yang diungkapkan oleh  Bogdan dan Taylor (1975) adalah prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 
dan perilaku yang dapat diamati. 

 
“Penelitian kualitatif adalah proses pencarian data untuk memahami masalah sosial yang didasari 
pada penelitian yang menyeluruh (holistic), dibentuk oleh kata-kata, dan diperoleh dari situasi 
yang alamiah. Metode yang digunakan dalam pendekatan ini tidak kaku dan tidak terstandarisasi. 
Penelitian kualitatif sifatnya fleksibel, dalam arti kesesuaiannya tergantung dari tujuan setiap 
penelitian.” 
(Raymond Tambunan Psi., MSos , “Kualitatif”, rumahbelajarpsikologi.com, diakses dari 
http://rumahbelajarpsikologi.com/index.php/kualitatif.html, pada tanggal 16 April 2010, pada 
pukul 00.48) 
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penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar; 

sehingga tahapan reduksi ini merupakan tahapan meringkas dan 

menorganisir data yang diperoleh. Penyajian data adalah kegiatan 

menyusun data dan disajikan secara naratif. Setelah data direduksi 

dan disajikan secara naratif, penulis menganalisa dengan 

membandingkan data yang diperoleh dari literatur kemudian 

mempertimbangkan dampak positif dan negatif kemudian penulis 

memberi keputusan sebagai kesimpulan untuk kemudian 

diaplikasikan dalam perancangan interior museum serangga. 

Sedangkan data yang berupa rumus akan diolah menjadi satuan 

nilai yang pasti dengan pertimbangan kapasitas bangunan. 
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1.7. Kerangka Pikir 

 
Bagan 1.1. Kerangka Pikir 

 
1.8. Rencana Jadwal Kerja 

Bab I 

Tabel 1.1. Jadwal Kerja Bab I 
April 2010 Target 

I II III IV 

Latar belakang     

Rumusan masalah dan tujuan     

Kontribusi     

Ruang lingkup penelitian     

Metoda dan prosedur penelitian     

Jadwal kerja     

Kerangka pikir     

Sistematika penulisan     

Tinjauan pustaka     



 13 

Tinjauan umum     

Tinjauan khusus     

 

Bab II sampai IV 

Tabel 1.2. Jadwal Kerja Bab II sampai dengan IV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluasi Bab IV hingga Konsep 

Tabel 1.3. Jadwal Kerja Evaluasi Bab IV Hingga Konsep 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mei 2010 Juni 2010 Target 

I II III IV I II III IV 

Skala prioritas pengunjung         

Klasifikasi dan jumlah         

Struktur organisasi         

Sirkulasi dan keamanan         

Perhitungan jarak pandang, 

jumlah, dan dimensi vitrine 

        

Pencahayaan         

Penghawaan         

Keamanan         

Januari 2011 Februari 2011 Target 

I II III IV I II III IV 

Evaluasi bab I- IV         

Review kelengkapan data 

dikaitkan dengan masalah dan 

analisis pada bab IV 

        

Pemasukan makalah draft         

Pengembangan konsep         
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Gubahan Ruang dan Layout 

Tabel 1.4. Jadwal Kerja Pembuatan Gubahan Ruang dan Layout 
 

 

 

 

 

Drafting 

Tabel 1.5. Jadwal Kerja Pelaksanaan Pekerjaan Drafting 
 

 

 

 

 

 

Sidang Akhir 

Tabel 1.6. Jadwal Sidang Akhir 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maret 2011 April 2011 Target 

I II III IV I II III IV 

Gubahan ruang dan layout         

Logika material dan konstruksi         

Sidang II (15- 27 April 2011)         

Mei 2011 Juni 2011 Target 

I II III IV I II III IV 

Review sidang II         

Drafting         

Sidang III kelengkapan 

information board, perbaikan 

        

Penyelesaian desain         

Juli 2011 Target 

I II III IV 

Sidang akhir 4-24 Juli 2011     
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1.9. Kerangka Penulisan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1.2. Kerangka Penulisan 
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1.10. Sistematika Penulisan 

Pada bab I dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan perancangan, kontribusi penelitian dan perancangan, ruang 

lingkup penelitian, metoda penelitian, kerangka pikir, sistematika penulisan, 

dan tinjauan pustaka.  

Pada bab II dibahas tinjauan umum yang secara garis besar memuat 

informasi mengenai serangga dan museum yang diperoleh dari literatur. 

Pada bab III dibahas mengenai data yang diperoleh dari metoda 

pengumpulan data secara kualitatif, yaitu melalui wawancara tak terstruktur. 

Tinjauan khusus ini ditunjang oleh data studi banding dengan Museum 

Serangga dan Taman Kupu- Kupu TMII dan data mengenai denah bangunan 

yang akan digunakan. 

Bab IV merupakan analisis dari data yang diperoleh. Analisis ini 

merupakan runtutan dari proses reduksi data, penyajian data, pertimbangan 

dampak positif dan negatif, kemudian pengambilan keputusan sebagai 

kesimpulan berupa konsep perancangan yang akan ditulis pada bab V. 
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1.11. Tinjauan Pustaka 

a. Barry Lord dan Gail Dexter Lord, The Manual of Museum 

Exhibition. 

Buku ini merupakan panduan secara komprehensif dalam 

manajemen hingga perancangan berbagai jenis museum. Dari buku 

ini penulis mengambil data mengenai kepadatan pengunjung, 

kepadatan koleksi, dan aksesibilitas pengunjung. 

b. Christopher Cuttle, Light for Art’s Sake. 

Buku ini memberi informasi mengenai pencahayaan display pada 

museum, yang dilengkapi dengan rumus dan berbagai contoh. 

Penulis mengambil rumus peletakan lampu pada penerangan objek 

dua dimensi. 

c. David Liston, Museum Security and Protection A handbook for 

cultural heritage institutions.  

Buku ini memberi informasi mengenai sistem keamanan dalam 

museum secara rinci, mulai dari organisasi keamanan hingga 

tindakan proteksi terhadap objek dari pencurian hingga proteksi 

terhadap kebakaran. Dari buku ini, penulis mengambil data 

mengenai strategi proteksi kebakaran dan proteksi keamanan  

terhadap risiko pencurian. 

d. Ernst Neufert, et. al., Architects Data. 

Buku ini memberi informasi secara rinci mengenai standar-standar 

perancangan interior. Standar interior yang tercantum dalam buku ini 

meliputi standar kebutuhan ruang, pencahayaan, wilayah visual 
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suatu objek, dan lain-lain. Jenis interior yang diulas dalam  buku ini 

juga beraneka ragam, meliputi area tinggal, kantor, hotel, museum, 

galeri, dan sebagainya, serta dilengkapi dengan berbagai contoh.  

Dari  buku ini penulis mengambil teori mengenai standar museum, 

yaitu mencakup standar kebutuhan ruang museum dan  wilayah 

visual untuk peletakan objek koleksi. 

e. Gary Gordon, Interior Lighting for Designers, Fourth Edition. 

Buku ini memberi informasi mengenai persepsi terhadap cahaya, 

dampak psikologis terhadap cahaya, berbagai jenis armatur lampu 

dan cara kerjanya, serta metode pencahayaan. Dari buku ini penulis 

mengambil data mengenai dampak psikologis cahaya, khususnya 

mengenai hubungan aktivitas dengan kontras cahaya. 

f. Joseph de Chiara, Julius Panero, dan Martin Zelnik, Time-Saver 

Standards for Interior Design and Space Planning. 

 Buku ini memberi informasi mengenai ergonomi dalam 

perancangan berbagai jenis proyek seperti rumah tinggal, office, 

retail, restroom, hospitality spaces, serta berbagai macam detail 

konstruksi. Dari buku ini penulis mengambil data mengenai standar 

ergonomi office spaces. 

g. M. David Egan and Victor Olgyay, Architectural Lighting. 

Buku ini memberi informasi mengenai teori pencahayaan, beserta 

aplikasinya pada ruang-ruang tertentu, seperti, pencahayaan pada 

museum, kantor, dan sebagainya. Penulis mengambil data mengenai 
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teori pencahayaan museum, yaitu penerangan benda dua dimensi dan 

benda tiga dimensi. 

h. Mark Karlen dan James Benya, Dasar-Dasar Desain Pencahayaan. 

Buku ini memberi informasi mengenai sumber cahaya, luminair 

lampu, perhitungan terkait dengan cahaya, serta aplikasinya dalam 

perancangan ruang-ruang tertentu. Dari buku ini penulis mengambil 

data mengenai luminair lampu. 

i. Moh. Amir. Sutaarga, Pedoman Penyelenggaraan dan Pengelolaan 

Museum Cetakan Ketiga. 

Buku ini memberi informasi mengenai sejarah museum, jenis 

museum, standar museum, struktur organisasi, keamanan, hingga 

strategi perawatan koleksi museum. Informasi yang disampaikan 

melalui buku ini juga dilengkapi dengan contoh-contoh baik berupa 

keterangan dan gambar-gambar. Penulis mengambil data mengenai 

jenis dan fungsi museum, struktur organisasi museum, serta strategi 

perawatan koleksi dari buku ini. 
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 Buku ini memberi informasi mengenai standar pencahayaan, 

peletakan armatur lampu, jenis armatur lampu, serta dilengkapi 

dengan contoh-contoh strategi pencahayaan dalam ruang-tuang 

tertentu, seperti pencahayaan di atas tangga, pencahayaan  ruang 

kantor, museum dan galeri, dan lain-lain. Dari buku ini, penulis 

mengambil data mengenai wilayah visual optimum yang dapat 
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 Buku ini memberi informasi mengenai museum, seperti keterkaitan 
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museum, serta manajemennya. Dari buku ini penulis mengambil data 

mengenai standar pengkondisian udara pada museum. 


