Jurnal online mahasiswa Arsitektur Universitas Tanjungpura

MUSEUM SEJARAH MAKAM JUANG MANDOR
Fidelis Dwi Nawa Apriadi
Mahasiswa, Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Tanjungpura, Indonesia
nawapriadi@gmail.com

ABSTRAK
Makam Juang Mandor merupakan bukti sejarah akibat terjadinya peristiwa pembunuhan massal
pada 28 Juni 1944 yang dilakukan oleh penjajah Jepang. Sebanyak 21.037 korban pembunuhan
dimakamkan dalam 10 makam besar yang tersebar di sekitar kawasan bukit di Desa Mandor.
Pemerintah daerah akhirnya mendirikan monumen peringatan pada tahun 1977 dan mengubah
tempat pembunuhan massal tersebut menjadi kawasan wisata sejarah di Kalimantan Barat.
Kondisi Makam Juang Mandor pada saat ini sudah mulai tidak terawat sehingga berdampak pada
tingkat kehadiran pengunjung di kawasan wisata tersebut. Tujuan dibangunnya Museum Sejarah
Makam Juang Mandor untuk mengembalikan status makam juang mandor menjadi tempat
wisata sejarah yang ramai untuk dikunjungi. Fungsi utama Museum Sejarah Makam Juang
Mandor adalah sebagai tempat rekreaksi dan belajar. Museum Sejarah Makam Juang Mandor
menerapkan konsep Introduction untuk menggiring pengunjung menikmati setiap ruang
pameran didalamnya. Penerapan konsep Introduction terletak pada susunan ruang dan
bentuk fasad bangunan. Museum Sejarah Makam Juang Mandor memiliki bentuk fasad
bangunan yang khas berupa susunan perisai yang mengartikan simbol perjuangan. Ruang
pameran terbagi menjadi Era Kedatangan Jepang, Masa penjajahan, Masa genoida dan Era
Perlawanan. Ruang Pameran outdoor dirancang dengan menempatkan 48 patung replika
pejuang-pejuang Kalimantan Barat yang diletakkan tersusun memenuhi taman pada pameran
outdoor.
Kata Kunci : Sejarah, Wisata, Museum

ABSTRACT
Makam Juang Mandor is the historical evidence of the events of the June 28, 1944 massacre
carried out by Japanese invaders. As many as 21,037 victims were buried in 10 large tombs
scattered around the hill area in the village of Mandor. The regional government finally set up a
memorial monument in 1977 and turned the place of mass into a historical tourist area in West
Kalimantan. The condition of Makam Juang Mandor at this time has begun to be neglected so
that it has an impact on the level of attendance of visitors in the tourist area. The purpose of the
Makam Juang Mandor was built to restore the tomb status of the foreman to become a bustling
historical tourist spot to visit. The main function of Historical Museum of Makam Juang Mandor is
as a place of reaction and learning. Historical Museum of Makam Juang Mandor applies the
Introduction concept to lead visitors to enjoy each exhibition room inside. The application of the
concept of Introduction lies in the arrangement of space and the shape of the facade of the
building. Historical Museum of Makam Juang Mandor has a typical building facade in the form of
a shield that defines the symbol of struggle. The exhibition room is divided into the Era of Arrival
in Japan, the Occupation Period, the Genoide Period and the Age of Resistance. The outdoor
exhibition space was designed by placing 48 replica statues from each of the arranged fighters in
the garden at the outdoor exhibition.
Keywords : History, Tours, Museum

1. Pendahuluan
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Peristiwa Mandor pada 28 Juni Sebagai Hari
Berkabung Daerah Provinsi Kalimantan Barat merupakan bentuk kepedulian dan apresiasi dari DPRD
terhadap perjuangan pergerakan nasional yang terjadi di Mandor pada masa lampau. Peristiwa
sejarah itu dikenal dengan nama Peristiwa Mandor Berdarah, yaitu peristiwa pembantaian massal
pada 28 Juni 1944 yang dilakukan oleh penjajah Jepang. Menurut Usman (2009) sebanyak 21.037
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korban pembunuhan dimakamkan di 10 makam besar dan tersebar di sekitar kawasan bukit Makam
Juang Mandor. Korban pembunuhan massal tersebut berasal dari berbagai kalangan, mulai dari
Orang-orang kerajaan, cendikiawan, dan masyarakat umum.
Kondisi makam terlihat berbeda seperti pada awal tahun 2000-an, saat itu Makam Juang
Mandor masih ramai dikunjungi wisatawan sebagai tempat rekreasi. Situasi kawasan Makam Juang
Mandor saat ini mulai terlihat sepi dan jarang dikunjungi wisatawan. Hal ini terjadi akibat kondisi
lingkungan makam juang mandor yang sudah tidak terawat. Fasilitas pendukung seperti jalan,
mushola, toilet umum, papan plang nama, dan pendopo sudah mulai rusak termakan usia. Makam
Juang Mandor hanya ramai dikunjungi pada tanggal 28 juni saja saat ziarah mengenang tragedi
tersebut.
Tempat wisata Makam Juang Mandor sebenarnya sangat menarik untuk dikunjungi, namun
kawasan wisata ini kurang diperhatikan kondisinya oleh pemerintah1. Untuk dapat memecahkan
permasalahan tersebut, perlu dibangun sebuah “magnet” untuk menarik perhatian pengunjung.
Salah satu caranya dengan membangun sebuah museum seperti pada contoh kasus Komplek Makam
Presiden Soekarno. Selain dapat berziarah, pengunjung juga dapat mempelajari
riwayat sosok
proklamator di museum yang ada di Komplek Kawasan Makam Soekarno2. Lokasi wisata yang
mengandung sejarah seperti makam juang3 mandor sangat baik untuk di kembangkan, baik dari pihak
pemerintah maupun dari pihak swasta . Memperhatikan potensi yang ada serta contoh kasus
Komplek Makam Presiden Soekarno muncullah gagasan untuk membangun sebuah museum sejarah
di kawasan Makam Juang Mandor.
2. Kajian Literatur
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996), Sejarah adalah kejadian dan peristiwa yang
benar-benar terjadi pada masa lampau; riwayat, pengetahuan atau uraian tentang peristiwa dan
kejadian yang benar-benar terjadi dalam masa lampau. Istilah sejarah lokal di Indonesia kerap
digunakan pula sebagai sejarah daerah, sedangkan di Barat, selain dikenal istilah local history juga
community history, atau neighborhood history, maupun nearby history mengartikan Sejarah lokal
(local history) sebagai jenis sejarah yang secara spasial membahas peristiwa-peristiwa yang terbatas
pada suatu daerah yang kecil, dari desa sampai tingkat provinsi. Salah satu media untuk
menyampaikan informasi mengenai sejarah adalah museum. Menurut Abdul (1984), Museum
Sejarah mencakup pengetahuan sejarah dan kaitannya dengan masa kini dan masa depan. Beberapa
di antara museum tersebut memiliki benda koleksi yang sangat beragam, mulai dari dokumen,
artefak dalam berbagai bentuk, benda sejarah yang terkait dengan even kesejarahan.
Menurut Susilo (1992), tipe museum dapat dibedakan menjadi empat jenis yaitu Museum
menurut koleksinya (Museum Umum dan Museum Khusus), Museum berdasarkan kedudukannya (
Museum Nasional, Museum Provinsi dan Museum Lokal); Museum berdasarkan penyelenggaraannya
(Museum Pemerintah dan Museum Swasta); Museum berdasarkan kriteria (Museum Seni, Museum
Sejarah, Museum Maritim, Museum Otomotif, Museum Open air, Museum Sains, Museum
Spesialisasi, dan Museum Virtual).
Museum Sejarah adalah museum yang memberikan edukasi terhadap sejarah dan relevansinya
terhadap masa sekarang dan masa lalu. Menurut Susilo beberapa museum sejarah menyimpan
aspek kuratorial tertentu dari sejarah dari daerah lokal tertentu, memiliki koleksi yang beragam
termasuk dokumen dan artefak. Museum jenis ini akan cocok untuk kawasan Makam Juang Mandor.
Menurut koleksinya jenis museum dapat dibagi beberapa jenis, tetapi secara garis besar dapat
dibagi dalam 2 bagian besar yaitu Museum Umum dan Museum Khusus, Museum Umum adalah
museum yang Koleksinya terdiri dari kumpulan bukti material manusia dan lingkungannya yang
berkaitan dengan seni, disiplin ilmu dan teknologi.
Menurut Direktorat Museum (2007), Koleksi museum adalah semua jenis benda bukti materil
hasil budaya manusia, alam dan lingkungannya yang disimpan dalam museum serta mempunyai nilai
bagi pembinaan atau pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan teknologi dan kebudayaan. Koleksi
museum sendiri terbagi menjadi 3 jenis koleksi yaitu koleksi bangunan, koleksi realita, dan koleksi
replika. Klasifikasi koleksi musem terdiri dari 10 jenis koleksi (Geologika/Geografika, Biologika,
Etnografika, Filologika, Arkeologika, Historika, Numismatika, Heraldika, Kermalogika, Seni Rupa/Seni
Kria).
Menurut Sutaarga (1998), menyajikan koleksi yang bersifat pameran tetap (permanen) ataupun
besifat temporer tidak bisa dilakukan secara sembarangan dan sebaiknya dilakukan perencanaan
terlebih dahulu. Metode penyajian dapat disesuaikan dengan motivasi masyarakat, lingkungan atau
pengunjung museum. Klasifikasi metode terbagi menjadi 3 jenis yaitu Metode Estetika, Metode
Tematik, dan Metode Romantik. Beberapa komponen dasar yang menjadi pertimbangan pada
sistem penyajian, pemasangan, dan perletakan objek pameran antara lain teknik penataan pameran,
display, dan sarana peragaan koleksi.
1

https://www.kompasiana.com/suryakelana/589aaee3737a61ca0dd5800f/makam-juang-mandor-tujuanwisata-bagus-tapi-minim-promosi/ berjudul “makam juang mandor bagus tapi minim promosi”, berisikan
tentang kondisi makam juang mandor, diakses pada tanggal 18 April 2017.
2
https://mblitar.net/ berjudul “makam bung karno wisata wajib di blitar” berisikan tentang kondisi makam
presiden soekarno, diunduh tanggal 18 April 2017.
3
https://equator.co.id/ berjudul “makam juang mandor wisata unggulan” berisikan tentang harapan untuk
wisata makam juang mandor, diunduh tanggal 18 April 2017.
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Menurut Dean (1996), ada tiga alternatif pendekatan dalam mengatur alur sirkulasi
pengunjung yaitu alur yang disarankan (suggested), alur yang tidak berstruktur (unstructured), dan
Alur yang diarahkan (directed). Tata ruang pameran atau display tergantung kepada tata ruang, jenis
objek dan penerangannya sehingga dalam penampilan tampak harmonis dan artistik juga
memperjelas penglihatan pengunjung dalam menikmatinya. Untuk display dalam ruang museum
perlu dilakukan pengelompokan terhadap masing-masing jenis bahan, dengan tujuan agar sistem
pengendaliannya menjadi lebih mudah. Lihat Gambar 1.
a

b

c

sumber: (Neufert, 2002)

Gambar 1: (a) pendekatan suggested, (b) pendekatan unstructured, (c) pendekatan directed

Menurut Departeman Pendidikan dan Kebudayaan (1994) ada beberapa jenis sarana
peragaan koleksi yaitu panel, vitrin dan pedestal. Pemilihan alat peraga tergantung kepada jenis dan
ukuran barang yang akan dipamerkan. Untuk meletakan barang koleksi berupa lukisan atau gambar
sebaiknya menggunakan panel, sedangkan untuk barang 3 dimensi seperti patung dan barang antik
lainnya dapat menggunakan vitrin atau pedestal. Lihat Gambar 2.

sumber : (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,1994)

Gambar 2: Jenis-Jenis Pedestal

3. Lokasi Perancangan
Kawasan Makam juang mandor bagian utara berbatasan langsung dengan jalan provinsi,
sedangkan pada bagian barat, selatan dan timur berbatasan langsung dengan kawasan Cagar Alam
Mandor. Tata batas secara definitif diatur berdasarkan Berita Acara Tata Batas. Disahkan oleh
Menteri Pertanian dan Direktur Jeneral Kehutanan pada tanggal 15 Januari 1980. Panjang batas
seluruhnya 29 kilometer, yang terdiri dari 23,7 Kilometer batas buatan, 5,3 kilometer batas alam.
Peta Kalimantan Barat
Peta desa Mandor

Peta kabupaten Landak
lokasi

Site Makam Juang Mandor

sumber: (Analisis penulis, 2018)

Gambar 3: Lokasi perancangan Museum Sejarah Makam Juang Mandor
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Batas-batas lokasi perancangan adalah sebagai berikut; sebelah utara tapak berbatasan dengan
gerbang Makam Juang Mandor, sebelah barat tapak berbatasan dengan jalan Kematian, Sebelah
Timur tapak berbatasan dengan bukit dan sebelah selatan tapak berbatasan dengan hutan. Lokasi
perancangan Museum Sejarah Makam Juang Mandor mengacu pada Gambar 3.
4. Landasan Konseptual
Konsep Introduction merupakan gagasan yang di pakai untuk memecahkan permasalahan yang
ada dikawasan Makam Juang Mandor. Konsep Introduction dimaksudkan untuk menghubungkan
area monumen dengan kawasan makam. Konsep ini menggambarkan peristiwa kejadian di masa
penjajahan ke dalam bentuk solid void, permainan cahaya, dan alur sirkulasi museum. Tujuannya
adalah membuat pengunjung ikut merasakan dan membayangkan kelamnya kejadian di masa
penjajahan kala itu. Skema konsep introduction dapat dilihat pada Gambar 4.

sumber: (Analisis penulis, 2018)

Gambar 4: Skema Konsep Introduction pada Museum Sejarah Makam Juang Mandor

Analisis organisasi ruang didapatkan berdasarkan hubungan ruang pada tiap ruang. Organisasi
ruang dibagi menjadi dua kelompok yaitu makro dan ruang mikro. Organisasi ruang makro terdiri dari
beberapa kelompok besar yaitu lobby, ruang pameran tetap, ruang auditorium, kantor pengelola,
dan ruang-ruang servis. Organisasi ruang makro Museum Juang Mandor dapat dilihat pada Gambar
5. Posisi lobi museum diletakkan di tengah untuk kemudahan akses ke setiap ruangan utama yang
ada di Museum Sejarah Makam Juang Mandor.

sumber: (Analisis penulis, 2018)

Gambar 5: Organisasi ruang makro Museum Sejarah Makam Juang Mandor

Analisis lingkup eksternal terdiri dari analisis perletakan dan orientasi. Dari hasil analisis
perletakan diperoleh 2 opsi untuk menempatkan posisi bangunan pada site. Pada opsi pertama,
massa bangunan diletakkan dekat dengan kawasan monumen. Keuntungan opsi ini adalah
pengunjung yang datang kekawasan Makam Juang Mandor dapat melihat bangunan museum
secara langsung dari dekat. Opsi ini memiliki keunggulan dalam segi daya tarik. Perletakan opsi
pertama memudahkan untuk mengarahkan pengunjung di area monumen makam menuju kawasan
Makam Juang Mandor. Opsi ini juga memiliki kekurangan yaitu perletakannya yang jauh dari makam
pertama yang merupakan entrance masuk menuju kawasan makam 1 sampai 10. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada Gambar 6.
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OPSI 1

OPSI 2

Alur sirkulasi cenderung
ramai dibagian utara site
dibandingkan pada
bagian selatan

Zona sekitar site
berdasarkan analisis

Membagi zona site
berdasarkan
zoning si sekitar
kawasan

sumber: (Analisis penulis, 2018)

Gambar 6: Pertimbangan Letak Museum Sejarah Makam Juang Mandor

Analisis orientasi dilakukan untuk memperoleh arah hadap dan entrance bangunan Museum
Sejarah Makam Juang Mandor. Ada tiga aspek yang menjadi dasar pertimbangan untuk menentukan
arah orientasi bangunan. Aspek tersebut meliputi jalan utama (sirkulasi), arah pergerakan matahari,
dan sirkulasi angin. Tahap pertama adalah melihat aspek jalan sebagai sirkulasi utama pengunjung
kawasan Makam Juang Mandor. Berdasarkan data lapangan, jalan pada kawasan Makam Juang
Mandor hanya ada satu yaitu jalan kematian. Jalan ini memanjang dari kawasan monumen melewati
makam 1 sampai 10. Dilihat dari arah jalan yang memanjang maka bentuk dan orientasi bangunan
juga ikut memanjang untuk memaksimalkan potensi view dari arah jalan terhadap bangunan. Lihat
Gambar 7.

sumber: (Analisis penulis, 2018)

Gambar 7: Orientasi Bangunan Terhadap Jalan pada Museum Sejarah Makam Juang Mandor

Konsep bentuk bangunan didasari pada bentuk tapak dan rencana bentuk fasad bangunan
Museum Makam Juang Mandor. Bentukan massa dibuat berdasarkan bentuk site yang ada. Proses
pembentukan masa bangunan dilakukan melaui tiga tahap yaitu pertama mengambil bentuk site,
kedua membuat pola grid dari bentuk site yang melengkung, ketiga merapikan pola grid yang masih
kasar dengan menarik garis sejajar dengan jalan sebagai patokan. Konsep gubahan bentuk tahap 1
dan 2 dapat dilihat pada Gambar 8.

Tahap 1

Tahap 2

sumber: (Analisis penulis, 2018)

Gambar 8: Konsep gubahan Tahap 1 dan 2 pada Perancangan Museum Sejarah Makam Juang Mandor
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Tahap selanjutnya setelah didapat grid dan garis patokan adalah membentuk model bangunan
dengan menarik garis secara diagonal untuk mendapatkan bentuk Grid pada bangunan. Grid yang
terbentuk kemudian dibagi berdasarkan tema pameran. Tema yang dimaksud yaitu awal kedatangan
jepang, awal penjajahan jepang, masa genosida, dan perlawanan rakyat kalbar terhadap jepang.
Masing-masing zona pameran memiliki perbedaan dalam penyajian koleksinya, untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada Gambar 9.

Bentuk kasar

sumber: (Analisis penulis, 2018)

Gambar 9: Konsep gubahan bentuk Museum Sejarah Makam Juang Mandor 2

Bentukan dasar yang sudah didapat akan disesuaikan dengan kondisi kontur pada lokasi site,
agar bentuk bangunan tidak terkesan kaku terhadap kondisi lanskap. Oleh karena itu, bentuk
bangunan akan didesain menjadi berbeda ketinggian pada masing-masing ruang pameran. Ruang
pameran yang dimaksud yaitu ruang pameran awal kedatangan jepang, pameran awal penjajahan,
pameran masa genosida, dan pameran era perlawanan. Hasil akhir bentuk Museum Sejarah Makam
juang Mandor dapat dilihat pada Gambar 10.
Opsi 2

Opsi 1

Hasil kombinasi

Hasil kombinasi bentuk terhadap landskap
dan monumen

Hasil akhir

sumber: (Analisis penulis, 2018)

Gambar 10 : Hasil gubahan bentuk Museum Sejarah Makam Juang Mandor

Konsep fasad yang digunakan dalam perancangan ini terkait dengan elemen penyusun
bangunan (bukaan dan elemen pendukung) untuk mengatasi beberapa permasalahan lingkungan
tapak. Masa bangunan didesain dengan bukaan yang lebar, khususnya pada ruang yang bersifat
komersil. Konsep pada Filosofi bentuk fasad di bagian depan museum di ambil dari sebuah perisai
Volume 7 / Nomor 1 / Maret 2019

Hal 131

Jurnal online mahasiswa Arsitektur Universitas Tanjungpura
yang mengartikan perlawanan dalam melindungi kalimantan barat kala itu dari tangan jepang.
Bentuk bolong pada fasade perisa bermakna keberhasilan jepang menangkap cendikiawan,
intelektual dan orang-orang cerdas yang berpengaruh terhadap kekuasaan jepang kala itu. Akibat
dari peristiwa penangkapan itu Kalimantan Barat kehilangan 1 generasi terbaiknya. Hal itu kemudian
berdampak pada lambatnya pertumbuhan Sumber Daya Manusia di Kalimantan Barat pasca
kemerdekaan bangsa indonesia. Dari peristiwa itulah kemudian didapat filosofi bentuk pada Fasad
perisai. Bolong pada fasad perisai bermakna kehilangan 1 generasi terbaik kalimantan barat akibat
genosida yang dilakukan jepang pada masa penjajahan dahulu. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat
pada Gambar 11.

Bentuk Perisai

Bolong pada perisai

sumber: (Analisis penulis, 2018)

Gambar 11: Penerapan lokalitas konsep fasad berbentuk perisai pada Museum Sejarah Makam Juang Mandor

Museum Sejarah Makam Juang Mandor memiliki 2 tipe pameran yaitu pameran Indoor dan
pameran Outdoor. Pameran indoor akan di isi dengan koleksi berukuran kecil sampai sedang seperti
senjata perang, pakaian perang, foto dan lukisan. Pameran outdoor akan diletakkan koleksi
berukuran besar seperti kendaraan perang dan replika patung. Lihat Gambar 12.

Pameran Indoor

Pameran Outdoor

sumber: (Analisis penulis, 2018)

Gambar 12: Tipe Pameran Museum Sejarah Makam Juang Mandor

Pengaturan cahaya pada konsep ini sangat mempengaruhi kualitas hasil dari barang yang akan
dipamerkan. Oleh karena itu penggunaan cahaya buatan berupa spotlight dengan fluoroscent dipakai
untuk pencahayaan tiap-tiap koleksi. Sedangkan pencahayaan alami ditujukan sebagai pencahayaan
utama untuk menghadirkan kesan dramatis pada bangunan. Pencahayaan alami ini didapat dengan
bukaan-bukaan kecil terutama pada area yang akan di ekspos suasana interornya. cahaya yang
masuk direduksi dengan menggunakan secondary skin pada berberapa bukaan. Lihat Gambar 13.

sumber: (Analisis penulis, 2018)

Gambar 13: Konsep Pencahayaan Display Alami Museum Sejarah Makam Juang Mandor
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Sistem kebutuhan air bersih pada museum menggunakan 2 sistem penyimpanan yaitu berada di
lantai dasar dan lantai atas. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, museum akan memanfaatkan air
sumur yang diolah menjadi air bersih sebagai alternatif dari pemakaian air dari sumber PDAM. Pada
Sistem pengelolahan air kotor, limbah padat dibuang ketempat pembuangan sementara atau
septictank. Lihat Gambar 14.

sumber: (Analisis penulis, 2018)

Gambar 14: Skema Pengelolahan Limbah Museum Sejarah Makam Juang Mandor

Sistem proteksi kebakaran yang digunakan pada museum berupa sistem proteksi pasif dan
sistem proteksi aktif. Sistem proteksi pasif menggunakan proteksi berdasarkan desain dan struktur
bangunan. Sementara sistem proteksi aktif menggunakan peralatan deteksi, sehingga titik api dapat
ditangani secara cepat. Sistem proteksi aktif terdiri dari hidran, sprinkler, pemadam api ringan,
sistem pamadam kebakaran air, gas dan busa, alarm kebakaran. Lihat Gambar 15.

sumber: (Analisis penulis, 2018)

Gambar 15: Sistem Proteksi Kebakaran di Museum Sejarah Makam Juang Mandor

Sistem komunikasi dalam museum dibagi atas beberapa kategori, yaitu sistem komunikasi
antar staff dan sistem komunikasi antara pos pengamanan. Sistem komunkasi untuk staff dapat
menggunakan PABX, sedangkan sistem komunikasi antar pos pengamanan menggunakan sistem
panggilan darurat ataupun HT. Lihat Gambar 16.

sumber: (Analisis penulis, 2018)

Gambar 16: Penggunaan Struktur Baja pada Museum Sejarah Makam Juang Mandor
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Struktur atap akan menggunakan sistem kuda-kuda dengan bahan baja ringan karena lebih
tahan lama dan tahan rayap sehingga perawatannya lebih mudah. Kondisi tanah pada lokasi site
yang berkontur juga menjadi pertimbangan dalam pemilihan struktur bangunan. Struktur yang
digunakan yaitu rangka atap sloping flat. Struktur tengah terdiri dari lantai dan dinding dengan
pertimbangan iklim, daya tahan terhadap api, dan kebisingan. Struktur pada dinding menggunakan
struktur rangka baja tipe Widged Frame dengan lebar bentang ruangan pameran museum yang
mencapai lebar bentang 15 meter. Lihat Gambar 17.

sumber: (Analisis penulis, 2018)

Gambar 17: Penggunaan Struktur Baja pada Museum Sejarah Makam Juang Mandor

5. Hasil Perancangan
Hasil penyusunan konsep tapak pada perancangan “Museum Sejarah Makam Juang Mandor”
menghasilkan siteplan yang dapat dilihat pada Gambar 18. Zona berwarna kuning merupakan massa
bangunan terbangun. Zona berwarna abu-abu merupakan lahan tidak terbangun. Zona berwarna
hijau merupakan ruang tumbuh hijau (RTH).

sumber: (Penulis, 2018)

Gambar 18: Siteplan Museum Makam Juang Mandor
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Perletakan ruang parkir disesuaikan dengan arah jalur masuk ke dalam site (mengacu pada
Gambar 18). Jalur akses dalam site dibagi menjadi 2 tipe yaitu jalur sirkulasi pengunjung dan jalur
akses barang (service). Jalur sirkulasi pengunjung yang di beri tanda panah warna merah sedangkan
sirkulasi servis diberi panah warna biru. Ruang parkir dibedakan menjadi 2 jenis yaitu parkiran mobil
yang diletakan pada bagian depan bangunan karena membutuhkan lahan yang besar diberi tanda
“B”. Parkir motor diletakan dekat dengan jalan utama agar lebih mudah di capai oleh pengunjung
taman. Kendaraan servis atau khusus akan masuk kebagian jalur servis yang terdapat pada bagian
belakang bangunan. Perletakan jalur servis pada bagian belakang bangunan mempermudah akses,
berdekatan dengan bangunan servis yaitu ruang pompa dan ruang genset.
Penyusunan denah terbagi atas 2 fungsi utama yaitu fungsi pameran dan pengelola /servis. Hasil
susunan ruang lantai 1 museum dapat dilihat pada Gambar 19. Zona pada penyusunan ruang lantai 1
museum diutamakan sebagai ruang pameran. Fungsi ruang akan optimal karena berfokus pada
penyampaian informasi mengenai sejarah berdirinya Makam Juang Mandor. Karena konsep dari
Museum Sejarah Makam Juang Mandor ini adalah pengenalan mengenai sejarah Makam Juang
Mandor, maka alur sirkulasi yang tepat dengan menggunakan alur sirkulasi linier. selain itu ruang
pameran museum dibagi berdasarkan periode waktu untuk mempermudah para pengunjung
mempelajari peristiwa-peristiwa bersejarah pada masa lampau.

Pameran awal penjajahan jepang
Pameran awal
kedatangan
jepang

Pameran outdorr

Denah Kasar

Keterangan
Alur sirkulasi
pengunjung

sumber: (Penulis, 2018)

Gambar 19: Denah lantai 1 Museum Sejarah Makam Juang Mandor

Denah lantai 1 Museum Sejarah Makam Juang Mandor mengacu pada Gambar 19. Zona yang
diberi warna biru merupakan ruang pameran bertemakan “awal kedatangan jepang” di Kalimantan
Barat. Zona yang diberi warna kuning merupakan ruang pameran bertemakan “awal penjajahan”
oleh tentara Jepang terhadap masyarakat di Kalimantan Barat. Zona berwarna merah merupakan
ruang pameran bertemakan “masa Genosida“ yaitu saat tentara jepang membunuh ribuan
masyarakat Kalimantan Barat yang dianggap menentang pemerintahan jepang. zona berwarna hijau
adalah ruang pameran bertemakan “ Masa Perlawanan” yang dilakukan oleh beberapa tokoh
pejuang di Kalimantan Barat dalam mengusir sisa-sisa tentara jepang pada masa awal kemerdakaan
Indonesia. Suasana ruang pameran “masa kedatangan jepang” dapat dilihat pada Gambar 20.

sumber: (Penulis, 2018)

Gambar 20: Ruang pamer “Masa Kedatangan Jepang” Museum Makam Juang Mandor
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Zona ruang lantai 2 digunakan sebagai zona pengelola dan ruang pamer temporer,sehingga
Pelaku atau jenis kegiatan yang dilakukan dilantai 2 lebih dibatasi. Pengunjung umum yang bukan
merupakan peserta tidak dapat melihat zona ruang pamer temporer di lantai 2. Hasil penyusunan
ruang-ruang pada lantai 2 “Museum Sejarah Makam Juang Mandor” dapat dilihat pada Gambar 21.

sumber: (Penulis, 2018)

Gambar 21: Denah lantai 2 Museum Sejarah Makam Juang Mandor

Mengacu pada Gambar 21, Zona ruang berwarna oranye merupakan fungsi ruang pengelola
untuk ruang rapat dan ruang staf pegawai. Ruang pengelola lantai 2 terhubung langsung dengan
tangga keruang pengelola pada lantai 1 untuk mempermudah aksesibilitas. Zona ruang berwarna
biru merupakan fungsi ruang pamer temporer untuk koleksi-koleksi museum yang baru akan
dipamerkan secara berkala dalam rentang waktu tertentu.
Bentuk yang didapat dari hasil analisis dan penzoningan ruang sebelumya dapat dilihat pada
Gambar 22. tampak bangunan terlihat memanjang mengikuti bentuk site yang ada. Selain itu level
ketinggian atap juga berbeda-beda pada tiap ruangnya. Hal ini menyesuaikan dari konsep penyajian
ruangan yang memiliki tema yang berbeda-beda pada masing-masing ruang pameran.
Tampak Depan Museum Sejarah Makam Juang Mandor

Tampak Belakang Museum Sejarah Makam Juang Mandor

sumber: (Penulis, 2018)

Gambar 22: Tampak Depan dan Belakang Museum Sejarah Makam Juang Mandor
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Tampak samping kiri dan kanan (lihat Gambar 23) perancangan Museum Sejarah Makam Juang
Mandor memiliki bentuk yang memanjang. Bentuk ini menyesuaikan site lokasi yang memanjang.
tampak samping kiri terlihat sederhana tanpa fasade karena pada sisi ini tampak bangunan tidak
terlihat oleh pengunjung. Tampak samping kanan perancangan Museum Sejarah Makam Juang
Mandor juga memiliki perbedaan dengan tampak kiri bangunan, karena bentuk massa bangunan
yang tidak simetris. Tampak kanan terdapat beberapa ornament fasade yang menutupi bagian
bangunan. Selain itu fasade disisi kanan terdapat beberapa jendela sebagai tempat masuk cahaya
matahari kedalam bangunan. Sisi kanan bangunan didesain menghadap langsung kearah timur
matahari terbit.
Tampak Kanan Museum Sejarah Makam Juang Mandor

Tampak Kiri Museum Sejarah Makam Juang Mandor

sumber: (Penulis, 2018)

Gambar 23: Tampak Kiri dan Kanan Museum Sejarah Makam Juang Mandor

Desain eksterior perancangan Museum Sejarah Makam Juang Mandor menjelaskan mengenai
kondisi luar bangunan secara visual 3 dimensi. Gambar 24 merupakan hasil visualisasi suasana ruang
luar Museum Sejarah Makam Juang Mandor yang memperlihatkan keadaan dari entrance masuk
menuju ketempat parkir. Monumen yang ditempatkan disana akan menyambut pengunjung sebelum
memasuki bangunan museum. Ruang parkir motor dan mobil diletakan terpisah untuk kemudahan
akses pengunjung.

sumber: (Penulis, 2018)

Gambar 24: Prespektif bird’s view Museum Sejarah Makam Juang Mandor

Penekanan konsep ruang dilakukan pada penataan interior dan eksterior ruang pameran.
Interior ruang pameran dibuat dramatis dengan penataan cahaya lampu ,permainan luas dan tinggi
rendah ruang pameran seperti yang terlihat pada Gambar 25. Penataan Eksterior ruang pameran
outdoor sengaja diekspos sebagai daya tarik untuk pengunjung. Hal unik pada penataan pameran
outdoor berupa 48 replika patung dari masing-masing tokoh yang pernah berjuang untuk
kemerdekaan Kalimantan Barat. Suasana ruang pameran outdoor dapat dilihat pada Gambar 26.
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sumber: (Penulis, 2018)

Gambar 25: Suasana depan Museum Sejarah Makam Juang Mandor

Suasana di dalam Ruang Pameran Museum Sejarah Makam Juang Mandor

Suasana Ruang Pameran Outdoor Museum Sejarah Makam Juang Mandor

sumber: (Penulis, 2018)

Gambar 26: Suasana interior dan eksterior ruang pameran Museum Sejarah Makam Juang Mandor

6. Kesimpulan
Museum Sejarah Makam Juang Mandor memilik kelebihan dalam hal konsep desain pada
rancangannya sebagai penghubung antara kawasan taman dengan kawasan komplek makam.
Kondisi tempat wisata Makam Juang Mandor yang tadinya sepi akan kembali ramai dengan
dibangunnya museum ini. Pengunjung yang tadinya hanya datang untuk melihat sekilas kondisi
makam akan mulai tertarik untuk belajar sejarah. Melihat secara langsung peralatan dan senjata
perang yang pernah digunakan pada masa penjajahan pada saat itu. Ciri khas dari musem ini adalah
adanya pembagian ruang pameran sesuai dengan rentang waktu. Ruang pameran terbagi menjadi
awal kedatangan jepang, masa penjajahan, masa genosida dan masa perlawanan masyarakat
Kalimantan Barat terhadap jepang. masing-masing ruang pameran tersebut memiliki penyajian
koleksi yang berbeda-beda. Hal ini akan memudahkan pengunjung untuk memahami sejarah
berdirinya Makam Juang Mandor karena penyajiannya sudah terstruktur dengan baik berdasarkan
periode waktu.
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