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BAGIAN 2 

PENELUSURAN PERSOALAN PERANCANGAN DAN 

PEMECAHANNYA 

 

Pada bagian ini akan dibahas mengenai pengguna bangunan museum, 

analisis pemilihan lokasi rancangan Museum Pendidikan dan Mainan Anak 

Tradisional Kolong Tangga, kajian teori terkait dengan penekanan dan prinsip yang 

akan digunakan dalam rancangan hingga studi bangunan yang terkait sebagai acuan 

rancangan Museum Pendidikan dan Mainan Anak Kolong Tangga.   

 

2.1 KLIEN DAN PENGGUNA 

Sasaran pengguna bangunan museum ini adalah anak-anak hingga orang 

dewasa terutama, masyarakat yang bertujuan untuk rekreasi dan ingin belajar 

mengenai mainan tradisional Indonesia maupun mancanegara. Klien dari 

museum mainan tradisional ini terbagi menjadi 3 yaitu dari pemerintah, privat 

sektor yang sekiranya berkaitan dengan rancangan museum (dapat berkaitan 

dengan kurator, sekeretariat atau relawan) beserta, komunitas yang peduli 

terhadap bangunan rancangan maupun koleksi  yang terdapat di dalamnya. 

Skema Klien museum mainan tradisional ini dapat dilihat pada gambar berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Klien dan Pengguna 

Sumber : Observasi Penulis 2016 
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2.2 NARASI KONTEKS KOTABARU 

2.2.1 Sejarah 

Kotabaru (Nieuwe Wijk) merupakan kawasan yang berkembang 

sebagai konsekuensi kemajuan industri gula, perkebunan, pendidikan 

serta kesehatan menyebabkan jumlah orang Belanda yang menetap di 

Yogyakarta semakin meningkat (Kelurahan Kotabaru, 2009).  

Sejarah Kotabaru dimulai pada tahun 1824 dengan dibangun 

rumah dinas dan Kantor Resimen Belanda atau Loji Kebon di Yogyakarta 

yang terletak di sebelah Barat Benteng Vredeburg dan pemukiman yang 

terletak di sebelah Timur Benteng Vrederburg yang disebut sebagai Loji 

Kecil. Pemukiman orang Belanda semakin berkembang di wilayah 

Bintaran yang terletak di sebelah timur Kali Code dan kemudian perluasan 

pemukiman ini berlanjut hingga menempati wilayah Kotabaru (Wibisono, 

2014). 

Perkembangan kawasan Kotabaru dimulai pada tahun 1920 

setelah Residen Canne mengajukan permohonan perluasan lahan kepada 

Sri Sultan sebagai tempat khusus bagi orang Eropa yang tinggal di 

kawasan tersebut. Sultan mengabulkan permohonan tersebut dan 

mengaturnya dalam Rijksbland van Sultanaat Djogjakarta No 12 tahun 

1917 (Pemuda Kotabaru Jogja, 2013). 

Sejak saat itu, pembangunan fasilitas seperti sekolah, rumah 

ibadah khususnya gereja dan fasilitas kesehatan terus dikembangkan. 

Hingga pada tahun 1940an sebagian orang Belanda yang tinggal di 

kawasan Kotabaru mulai meninggalkan kota Yogyakarta untuk kembali 

ke negaranya. Hal ini disebabkan oleh kondisi politik saat itu yang kurang 

bersahabat. Walaupun demikian, masih ada sebagian warga negara 

Belanda yang memilih untuk menetap di Kotabaru (Yuliana, 2013). 

Perkembangan pembangunan pada kawasan Kotabaru secara ringkas 

dapat dilihat pada gambar berikut. 
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Gambar 2.2 Perkembangan Kawasan Kotabaru Periode 1920-1945 

Sumber Peta : http://maps.library.leiden.edu/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Perkembangan Pembangunan Kawasan Kotabaru 

Sumber : Ilustrasi Penulis 2016 

 

2.2.2 Konsep Kawasan Kotabaru 

2.2.2.1 Garden City pada Lanskap Kawasan 

Penetapan konsep lansekap pada kawasan Kotabaru bermula 

dari tuntutan bangsa Belanda akan tempat tinggal yang aman dan 

http://maps.library.leiden.edu/cgi-bin/iipview?krtid=9706&name=03868.JPG&marklat=-7.7869444&marklon=110.375&sid=gj435k4454177&seq=4&serie=0&lang=1&ssid=&resstrt=0&svid=302486&dispx=1220&dispy=657#focus
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nyaman untuk mendukung kegiatan ekonomi dan politilk. 

Tuntutan tersebut yang kemudian di respon oleh Thomas Kartsen 

sebagai dasar rancangan kawasan Kotabaru dengan 

mempertimbangkan aspek sosial, budaya dan ekonomi (Raihana, 

2007). 

Inspirasi rancangan Kotabaru diadaptasi dari konsep Garden 

City yang dibahas dalam buku karya Ebenezer Howard yang 

berjudul Garden City of Tomorrow pada tahun 1902 (Larasati, 

2013). Howard menjelaskan bahwa, perencanaan kota dengan 

konsep Garden City dilakukan dengan membangun kota dengan 

taman dan lahan pertanian. Konsep ini memiliki visi untuk 

menjauhkan kota dari kesan kumuh dan kurang tertata (Howard, 

1902). 

 

A. Pola dan Bentuk Kawasan 

 Pola kawasan dengan konsep Garden City menurut Ebenezer 

Howard dapat diaplikasikan dengan pola sirkulasi radial yang 

terpusat pada satu titik sebagaimana yang dicantumkan pada 

diagram berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Diagram dan Detail Garden City 

Sumber : (Howard, 1902) 

Zonasi pada gambar 2.3 menurut Ebenezer Howard dimulai 

dari zona inti yang digunakan sebagai taman. Zona inti tersebut 

dikelilingi dengan zona publik yang berisikan fasilitas umum 

seperti rumah sakit, museum dan galeri. Kemudian dilanjutkan 
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pada zona pemukiman, servis seperti pabrik dan stasiun serta di 

zona terluar merupakan lahan pertanian (Howard, 1902). 

Pola kawasan Garden City rancangan Howard diadaptasi 

untuk merancang kawasan Kotabaru (Larasati, 2013). Dimulai 

dengan adanya taman melingkar sebagai titik pusat kawasan dan 

jalan yang mengelilingi secara radial di sisi terluar sebagai 

pembatas kawasan. Titik pusat dan batas kawasan ini dihubungkan 

dengan jalan utama berbentuk linear yang terbagi dengan jalan 

radial yang berfungsi untuk membagi zonasi kawasan (Howard, 

1902). Perkembangan alur sirkulasi pada kawasan Kotabaru dapat 

dilihat pada skema berikut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Skema Sirkulasi dalam Kawasan 

Sumber : Illustrasi Penulis 2016 

  Berbeda dengan Ebenezer Howard yang merancang konsep 

Garden City dengan bentuk simetris, kawasan Kotabaru 

menyesuaikan kondisi lahan sehingga, titik pusat kawasan 

cenderung terletak di selatan kawasan dengan zona publik dan 

pemukiman yang terletak di sebelah utara zona inti dan zona servis 

yang terletak pada bagian selatan kawasan. Zonasi pada kawasan 

Kotabaru terbagi menjadi 4 yaitu zona inti, zona publik, zona 

pemukiman dan sisi terluar merupakan zona servis (Rahmadiyanti, 

2015). Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan warga sekitar 

kawasan, zona inti dan zona publik di kawasan Kotabaru 

merupakan area inti pada kawasan sedangkan, beberapa dari area 

pemukiman merupakan area penyangga. Disisi terluar bagian 

Utara Kotabaru merupakan zona pengembangan yang kini banyak 

digunakan untuk pembangunan fasilitas perdagangan baik barang 
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maupun jasa. Pernyataan warga di dukung dengan adanya 

peraturan pemerintah yang tergambar dalam zonasi dan 

transformasi bentuk kawasan Kotabaru dalam gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Zonasi dan Transformasi Kawasan Kotabaru 

Sumber : Illustrasi Penulis berdasarkan Observasi2016 
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 Selain perbedaan bentuk, adaptasi konsep juga terjadi pada 

zona inti pada kawasan. Pada konsep yang di cetuskan oleh 

Ebenezer Howard, zona inti kawasan disarankan sebagai taman 

atau ruang terbuka hijau (Howard,1902). Berdasarkan hasil 

observasi, pada kawasan Kotabaru, ruang terbuka hijau digantikan 

dengan adanya stadion Kridosono di pusat kawasan. Walaupun 

berbeda dalam segi fungsi, namun sifat ruang keduanya memiliki 

kesamaan yaitu sebagai ruang terbuka publik.  

 Adapun berdasarkan hasil observasi penulis pada Maret 

2016, pola lainnya yang terdapat pada kawasan Kotabaru adalah 

pola vegetasi. Vegetasi yang digunakan pada kawasan ini di 

dominasi oleh pohon peneduh. Pepohonan pada kawasan 

Kotabaru terletak di sepanjang jalan linear yang menghubungkan 

pusat dan batas kawasan.  

Pada jalan linear, vegetasi terletak di 2 bagian yang pertama 

adalah di sisi kanan dan kiri jalan yang berada di halaman 

bangunan. Kedua terletak di tengah jalan sebagai pemisah alur 

sirkulasi 2 arah. Jarak antar pohon dilakukan secara seirama di 

sepanjang jalan linear yaitu dengan jarak antar kurang lebih 10 

meter. 

 

B. Material Lanskap Kawasan 

Konsep Garden City yang dicetuskan oleh Howard (1902) 

menjelaskan bahwa, perencanaan kota dengan konsep Garden 

City dilakukan dengan membangun kota dengan taman dan lahan 

pertanian yang bertujuan untuk menjauhkan kota dari kesan 

kumuh dan tidak tertata (Howard 1902). Atas dasar inilah kawasan 

Kotabaru dirancang dengan pepohonan yang membentuk 

karakteristik visual kawasan. Pepohonan yang digunakan pada 

kawasan ini di dominasi dengan pohon dengan tajuk lebar dengan 

dedaunan yang intens. Jenis pohon ini dapat dikatakan sebagai 

pohon peneduh karena fungsinya yang melindungi area sekitarnya 
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dari sinar matahari berlebih, maupun hujan. Berikut ini adalah 

kondisi visual pada Kawasan Kotabaru yang mengacu pada 

konsep Garden City. 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Kondisi Visual Kotabaru 

Sumber : Hasil Observasi 6 Maret2016 

 

Analisis Berdasarkan Kajian 

 Pola pada kawasan Kotabaru berdasarkan kajian teori terbagi 

menjadi 3 kategori yaitu berdasarkan sirkulasinya, berdasarkan 

zonasi dan vegetasi. Sirkulasi di kawasan Kotabaru memiliki 

bentuk radial yang dihubungkan dengan garis linear sehingga, 

terbagi menjadi 2 jenis sirkulasi yang utama pada kawasan ini 

yaitu radial dan linear. Kelebihan pola sirkulasi radial yaitu 

memiliki banyak ruang pergerakan yang berawal dari area inti 

yang biasanya dikembangkan dengan sirkulasi linear yang 

memiliki titik pusat yang sama (Hardi, 2010).  

Kelebihan pola sirkulasi linear yaitu dapat digunakan 

sebagai pola deretan ruang (Hardi, 2010). Kelebihan lainnya, 

untuk perancangan museum dengan pendekatan edukasi interaktif, 

diperlukan adanya lansekap yang mudah dijangkau setiap sisinya, 

sebagaimana yang dikatakan bahwa, edukasi interaktif merupakan 

kegiatan timbal balik yang berkaitan dengan proses pembelajaran 

(Departemen Pendidikan Nasional, 2008).  

Zonasi pada kawasan Kotabaru berdasarkan kajian teori 

terbagi menjadi 4 zona besar yaitu zona inti yang berfungsi sebagai 

stadion, zona publik, privat dan servis. Zona inti pada kawasan 

Kotabaru diadaptasi dari konsep Howard dengan merancang ruang 

terbuka publik. Perancangan ini sangat kontras dengan beberapa 
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kawasan yang justru membagun bangunan tinggi atau dengan 

meletakkan monumen tertentu. 

Perancangan zona seperti yang dilakukan oleh Howard perlu 

mendapatkan perhatian khusus mengingat, keberadaan ruang 

terbuka di Yogyakarta pada tahun 2010 sebesar 17,17% yang 

memiliki jumlah lebih sedikit dibandingkan aturan minimum 

ruang terbuka yaitu sebesar 30% (Media Center PSKK UGM, 

2015).  

Peletakan zona privat pada kawasan Kotabaru terletak 

diantara zona servis yang terletak di sisi Selatan kawasan Kotabaru 

dan zona publik untuk memudahkan akses warga yang dominan 

menetap di zona privat. Dari penjelasan sebelumnya maka zonasi 

kawasan Kotabaru dari inti hingga bagian terluar kawasan dimulai 

dari zona inti yaitu stadion kridosono, zona publik yaitu kawasan 

pertokoan dan fasilitas umum, zona privat yang berfungsi sebagai 

pemukiman dan zona servis yang merupakan area transportasi 

umum seperti stasiun dan jalan utama. Penekanan pada konsep 

Garden City adalah lanskap kawasan yang ditujukan sebagai ruang 

terbuka hijau yang bertujuan sebagai efek visual kawasan dan 

fungsi lain sebagai pelindung dan penyedia udara bersih di 

kawasan perkotaan. 

Pola kawasan yang terkait dengan konsep Garden City 

selanjutnya adalah pola vegetasi dengan pohon peneduh yang 

terletak di sepanjang jalan yang memiliki irama yaitu sebesar 10 

meter pada jarak antar pohonnya. Vegetasi pada kawasan 

Kotabaru memiliki fungsi sebagai pemisah alur sirkulasi, 

pembatas antara halaman dan jalan serta dapat berfungsi untuk 

mengarahkan visual menuju suatu objek. 

 Berdasarkan analisis diatas, penulis melakukan 

pemilihan alternatif sebagaimana yang tercantum pada tabel 

berikut.  
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Tabel 2.1 Sikap Berdasarkan Konsep Lansekap Kawasan 
Jenis Sikap Keterangan 

Sirkulasi Menggunakan sirkulasi radial 

dan linear untuk di adaptasi dalam 

rancangan museum 

Penentuan sikap berdasarkan 

konsep kawasan Kotabaru yang telah 

dipaparkan sebelumnya. Mengingat 

bentuk sirkulasi menjadi ciri khas 

utama kawasan maka, bentuk dasar 

sirkulasi kawasan diharapkan dapat 

diaplikasikan dalam rancangan 

kawasan museum rancangan. 

Zonasi Museum rancangan 

menggunakan ruang yang bersifat 

publik pada titik pusatnya yang juga 

digunakan sebagai ruang terbuka 

pada kawasan museum. 

Peletakan zona servis pada 

sisi selatan lokasi rancangan dan 

peletakan zona lainnya 

menyesuaikan kebutuhan privasi 

pengguna rancangan. 

Peletakan zona privat diantara 

zona servis dan zona public. 

Museum rancangan nantinya 

akan merespon konsep pada kawasan 

Kotabaru yang juga menjadikan titik 

pusat kawasan sebagai ruang terbuka 

yang bersifat publik. Penggunaan 

ruang terbuka merespon konsep 

Garden City yang merupakan konsep 

dasar kawasan. 

Vegetasi Vegetasi digunakan sebagai 

pembatas antara jalan utama dan 

halaman lokasi rancangan mengingat 

lokasi diapit oleh 2 jalan utama. 

Selain itu, untuk menyesuaikan 

sekitarnya, akan digunakan pohon 

peneduh dengan jarak 10 meter antar 

pohonnya. 

Vegetasi pada kawasan 

rancangan membentuk karakter 

visual. 

Pemilihan ini dilakukan untuk 

merespon kondisi Kotabaru yang 

terletak di sekitar lokasi rancangan 

mengingat vegetasi merupakan 

komponen pembentuk konsep Garden 

City sehinga dengan merespon kondisi 

sekitar diharapkan kelestarian konsep 

lanskap kawasan masih terjaga dengan 

dibangunnya museum rancangan. 

Sumber : Analisis Penulis 2016 

 

2.2.2.2 Gaya Arsitektur Indis Pada Bangunan dalam Kawasan 

 Merespon peraturan Gubernur No. 40 terkait kawasan 

Kotabaru yang menyatakan bangunan baru harus merespon gaya 

arsitektur demi kelestarian kawasan, dipilih 3 kategori 

pendekatan gaya arsitektur berdasarkan tema proyek yang 

akan digunakan pada rancangan museum. Ketiga kategori ini 

adalah, pertama, dimensi yang terdapat pada bangunan indis, 

yang mencakup ketinggian dan bentangan bangunan.  

 Kedua adalah pola dan bentuk pada bangunan indis, 

baik bentuk massa maupun bentuk atap dan pola-pola 

terutama yang terdapat pada fasad bangunan. Kategori 

terakhir adalah material yang digunakan pada bangunan 

indis mencakup material selubung bangunan. Ketiga kategori 

ini akan dijabarkan pada poin berikut. 
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A. Dimensi Bangunan Indis 

Tata ruang kawasan Kotabaru dirancang oleh Thomas 

Karsten yang memahami tata kota Jawa yang ada di sekitar 

kawasan keraton sebagai identitas suatu lokasi sehingga, Karsten 

merancang kawasan Kotabaru yang terletak secara terpisah agar 

tidak merusak tata kota. Selain itu pertimbangan lokasi lainnya 

adalah, pada masa itu, kawasan ini direncanakan untuk dapat 

diperluas agar sesuai dengan kebutuhan pemukiman warga Eropa 

yang dahulu menetap di kawasan ini (Lengkong Sanggar, 2016). 

Atas dasar pemikiran Thomas Karsten di atas, diketahui 

bahwa kawasan Kotabaru dirancang secara kontras dengan 

kawasan sekitar baik dari segi lanskap maupun gaya arsitektural 

bangunan yang terletak di dalam kawasan Kotabaru. Untuk 

merespon gaya arsitektur pada bangunan kawasan yang di 

dominasi dengan pemukiman maka, diperlukan adanya kajian 

proporsi yang terdapat pada bangunan indis sebagaimana yang 

dirancang oleh Thomas Karsten. Dalam buku karya Sumalyo 

(1993) yang berjudul Arsitektur Kolonial Belanda di Indonesia 

dijelaskan proporsi bangunan indis menurut rancangan Thomas 

Karsten sebagaimana yang dijelaskan pada tabel berikut. 

Tabel 2.2 Dimensi dan Proporsi pada Rancangan Karsten 
Komponen Dimensi dan Proporsi  

Modul Grid 3 m/ 2.42 m/ 6 m 

Bentuk Massa 1. Denah segi empat 

2. Bagian tengah lebih tinggi 

Ketinggian lantai-plafon 5m/ 5,25m / 5,44m /10,44m 

Sumber : (Sumalyo, 1993) 

 

Sedangkan pada bangunan di kawasan Kotabaru sendiri, 

dimensi dan proporsi bangunan sebagaimana yang tertera pada 

tabel berikut ini. 

Tabel 2.3 Dimensi dan Proporsi pada Bangunan Kotabaru 
Komponen Dimensi dan Proporsi  

Atap 1. Atap kecil lebih rendah dari atap induk dengan ukuran 

maksimum setengah dari badan massa dengan atap 

awal. 

2. Atap kecil lebih rendah dari atap induk dengan ukuran 

lebih kecil dari atap awal. 

 

Sumber : Wibisono 2014 
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Analisis Berdasarkan Kajian 

 Berdasarkan pada kajian di atas, dimensi serta proporsi pada 

bangunan indis secara umum didapatkan dengan penggabungan 

kedua data di atas untuk melengkapi dimensi dan proporsi pada 

tiap komponennya seperti tertera dalam tabel. 

Tabel 2.4 Dimensi dan Proporsi pada Bangunan Indis 
Komponen Dimensi dan Proporsi  

Modul Grid 3 m/ 2.42 m/ 6 m 

Massa 1. Bagian tengah lebih tinggi 

2. Denah berbentuk segi 4 

Ketinggian lantai-plafon 5m/ 5,25m / 5,44m /10,44m 

Atap 1. Atap kecil lebih rendah dari atap induk dengan ukuran 

maksimum setengah dari badan massa dengan atap 

awal. 

2. Atap kecil lebih rendah dari atap induk dengan ukuran 

lebih kecil dari atap awal. 

Sumber : Wibisono 2014, Sumalyo 1993 

 Ketinggian ruang pada bangunan indis perlu diperhatikan 

untuk menunjang kegiatan yang diwadahi dalam ruang-ruang 

museum. pada bangunan indis, ketinggian bangunan mencapai 10 

meter guna memasukkan pencahayaan dan penghawaan alami 

pada ruang. Sedangkan, pada bangunan yang berfungsi sebagai 

bangunan museum, ketinggian sangat bergantung pada ketinggian 

benda pamer dan sudut visual manusia sebesar 30 derajat 

(Depdikbud, 1998). 

Berdasarkan analisis diatas, penulis melakukan 

pemilihan alternatif sebagaimana yang tercantum pada tabel 

berikut. 

Tabel 2.5 Sikap Berdasarkan Konsep Bangunan Indis 
Komponen Sikap Keterangan 

Modul Grid Modul grid pada bangunan 

museum menggunakan bentangan 

struktur minimum sejauh 3 meter.  

Dipaparkan sebelumnya bahwa 

kemudahan jangkauan terkait dengan 

akses dibutuhkan untuk mendukung 

sirkulasi rancangan sehingga, untuk 

mendukung hal tersebut maka, 

diperlukan modul grid yang mendukung 

adanya bentangan yang lebar sehingga 

ruang dalam dapat dimaksimalkan untuk 

exhibition arena dan tidak dipenuhi oleh 

kolom-kolom struktur. 

Massa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bentukan massa dasar segi 

empat dengan  ketinggian lantai 

bangunan merespon bangunan pada 

kawasan yaitu dengan tinggi 

minimum 5 meter dengan interior 

yang mendukung pameran dengan 

sudut pandang sebesar 30 derajat bagi 

tiap pengguna. 

Perbedaan fungsi yaitu bangunan 

museum yang membutuhkan bentuk 

massa yang unik sehingga berkesan bagi 

pengguna sekaligus, untuk merespon 

tujuan rancangan sebagai wadah 

melestarikan benda koleksi khususnya 

mainan tradisional.  

Merespon bentukan massa pada 

kawasan Kotabaru maka, massa 

museum akan ditanggapi secara selaras  
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Sumber : Analisis Penulis 2016 

 

B. Pola dan Bentuk Bangunan Indis 

  Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan 

sebelumnya, pola dan bentuk yang dipilih untuk diterapkan pada 

museum rancangan terkait dengan perkara desain fasad pada 

bangunan rancangan. Menurut Wibisono (2014) dalam thesis yang 

berjudul Ciri-ciri Bangunan Rumah Indis di Kotabaru Yogyakarta, 

ciri-ciri yang terdapat pada bangunan indis di Kotabaru terbagi 

menjadi 2 ciri sebagaimana yang tertera pada tabel berikut ini.  

Tabel 2.6 Ciri-Ciri Bangunan Rumah Indis 
No. Ciri-ciri 

Jumlah Massa Bangunan 

1. 1. Massa bangunan terdiri dari 2 massa yaitu induk dan penunjang yang berjarak dan 

dihubungkan dengan doorloop/selasar. 

2. Konfigurasi asimetris dengan bangunan inti yang terletak di tengah atau pinggir dan 

bangunan penunjang yang terletak di tepi kanan atau kiri bangunan induk. 

3. Massa induk simetri dan tidak simetri, sedangkan bangunan penunjang menyiku atau 

memanjang. 

 

2. 1. Massa tunggal (bangunan inti). 

2. Bentuk asimetri dengan sisi kiri dan kanan tidak sama. 

Komposisi Atap Fasad Massa Bangunan 

1. 1. Atap awal pada pemukiman ini berbentuk limasan titik atau garis searah pada bentuk 

site. 

2. Penambahan atap pelana atau limasan dengan ukuran yang lebih kecil akibat dari 

adanya penambahan ruang bagian depan. 

2. 1. Komposisi atap fasad depan massa bangunan simetri hasil pengembangan bentuk 

awal atap limasan titik yang searah bentuk site. 

Sumber : Wibisono 2014 

Komponen Sikap Keterangan 

Massa  yaitu dengan bentukan dasar segi 

empat untuk merespon bangunan di 

sekitarnya. 

Sedangkan, untuk tata ruang 

interior pada ruang pamer museum 

khususnya yang terkait dengan 

ketinggian bangunan sangat 

berpengaruh terhadap kenyamanan 

visual pengunjung yang dalam fungsi 

bangunan sebagai museum lebih 

diutamakan sehingga, ketinggian 5 

meter dipilih agar bangunan tidak 

terkesan menekan pengunjung museum. 

Atap Proporsi atap bangunan 

museum kontras dengan bangunan di 

sekitarnya. 

Untuk mendukung kegiatan 

edukasi dan interaktif maka atap 

dirancang untuk menyesuaikan konsep 

bangunan museum. Selain itu, 

berdasarkan hasil survey Maret 2016, 

atap pada bangunan indis yang terdapat 

di kawasan Kotabaru yang berbentuk 

limasan lebih banyak digunakan pada 

bangunan dengan fungsi rumah tinggal 

sedangkan bangunan baru banyak 

menggunakan kombinasi atap beton 

dengan sebagian atap berbentuk 

limasan. 
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Dalam Wibisono (2014) dijelaskan ciri-ciri komposisi 

bidang fasad bangunan indis yang terdiri dari 3 jenis sebagaimana 

yang tertera pada tabel berikut. 

Tabel 2.7 Pola dan Bentukan pada Fasad Bangunan Indis 
No. Ciri-ciri 

1. 1. Menghindari kesan masiv dengan membelokkan dan memecah menjadi 2 bidang 

depan 

2. Ornament bidang 3D pada Fasad. 

3. Jendela diselingi dengan bidang dinding masiv 

2. 1. Bidang fasad terbagi secara vertikal dengan aksen garis linear . 

2. Dinding pada bagian bawah menggunakan finishing batu alam/permukaan kasar. 

3. 1. Teras terbuka sebagai akses masuk. 

2. Tangga di sekeliling teras apabila memiliki perbedaan level ketinggian dengan 

permukaan tanah. 

Sumber : Wibisono 2014 

Sumalyo (1993) dalam bukunya yang berjudul Arsitektur 

Kolonial Belanda di Indonesia memberikan gambaran bangunan 

indis yang dirancang oleh Thomas Karsten yang terkait dengan 

pola dan bentukan yang digunakan pada fasad dan massa 

bangunan. Fasad pada bangunan karya Thomas karsten tidak 

dipenuhi oleh ornamen pada bidang fasad sedangkan pada tipologi 

massa termasuk pada bagian atap bangunan memiliki bentukan 

limasan. 

 

Analisis Berdasarkan Kajian 

 Berdasarkan kriteria bentukan dan pola yang telah 

dijabarkan oleh Wibisono dan Sumalyo di atas, keduanya dapat 

dikolaborasikan agar dapat dipertimbangkan sikap apa yang 

sebaiknya diambil terkait dengan pola dan bentukan pada fasad 

dan massa. Pola dan bentukan fasad pada bangunan di Kotabaru 

maupun bangunan rancangan Karsten memiliki fasad yang tidak 

dipenuhi dengan ornamen sehingga, tampak fasad cenderung 

terlihat polos dengan beberapa bidang 3D dan garis linear di 

permukaannya. Pada fasad, bukaan jendela terpisah diselingi 

bidang masiv dan dipecah menjadi 2 bidang fasad. Dinding pada 

bagian bawah fasad menggunakan finishing batu alam/permukaan 

kasar. Selanjutnya pada entrance masuk kawasan museum akan 

dipertimbangkaan untuk peletakan teras yang dapat berfungsi 
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sebagai lobby atau drop off area yang terletak lebih tinggi dari 

permukaan tanah. Selanjutnya, pada bagian massa bangunan 

apabila di kolaborasikan mendapatkan hasil seperti tabel berikut. 

Tabel 2.8 Pola dan Bentukan Massa Bangunan Indis 
Komponen Bentukan 

Atap Limasan/Pelana   

Massa 1. 1 atau 2 massa yang dihubungkan selasar. 

2. Konfigurasi asimetris pada bangunan inti yang terletak di tengah 

kawasan dengan bangunan penunjang terletak di sisi kiri atau 

kanan untuk bangunan dengan 2 massa. 

3. Bangunan inti berbentuk simetris atau asimetris. 

4. Bangunan penunjang pada bangunan dengan 2 massa berbentuk 

memanjang atau meyiku. 

Sumber : Sumalyo 1993 

Perkara fasad dipilih karena dapat membentuk persepsi 

visual masyarakat sebagaimana yang diungkapkan oleh Utaberta 

(2012) dalam Suri dan Sugiri (2015) yang menyatakan bahwa,  

 

“representasi mental publik terhadap bangunan biasanya didapatkan dari evaluasi fasad. Dengan 

kata lain, penampilan bangunan jelas memainkan peran penting dalam evaluasi lingkungan fisik. 

Tidak hanya itu, beberapa penelitian juga mendeskripsikan bahwa posisi emosional dari pengamat 

dalam mengevaluasi kualitas arsitektur dari lingkungan terbangun menjadi salah satu faktor 

penting selain fitur fisik itu sendiri (Suri & Sugiri, 2015).” 

 

Sedangkan Massa bangunan yang mempengaruhi bentukan 

fasad bangunan rancangan yang dipilih berdasarkan pernyataan 

Nasar (1989), Hui (2007), Karaman (2005) dalam Suri dan Sugiri 

(2015) yang menyatakan bahwa dalam segi gaya arsitektur 

bangunan, salah satu elemen yang perlu diperhatikan adalah 

besaran dan bentukan pada bangunan itu sendiri. Hasil dari 

pemaparan sebelumnya dipilih dengan pertimbangkan 

sebagaimana yang dicantumkan dalam tabel berikut ini. 

Tabel 2.9 Sikap Berdasarkan Pola dan bentukan massa 
Komponen Sikap Keterangan 

Fasad Penggunaan ornamen 

bidang 3D dan ornamen garis 

linear dapat direspon secara 

kompatibel dalam bangunan 

rancangan. Pemecahan bidang 

fasad juga akan dilakukan 

untuk merespon fasad 

kawasan sehingga fasad masiv 

tidak mendominasi. 

Pada bangunan museum, 

bukaan menyesuaikan benda 

koleksi yang dipamerkan 

dalam bangunan. 

 

 

 

Merespon dengan pendekatan kompatibel 

kontras sehingga, elemen fasad pada 

bangunan museum rancangan nantinya 

akan terlihat berbeda namun, tetap dibatasi 

dengan elemen fasad bangunan indis yang 

kemudian akan diaplikasikan dengan cara 

melakukan transformasi atau penyesuaian 

terhadap rancangan bangunan yang 

berfungsi sebagai museum. Mengingat 

fungsi bangunan sebagai museum 

sehingga, bukaan-bukaan pada ruang akan 

sangat bergantung pada ketahanan benda 

koleksi terhadap cahaya dan iklim pada 

lokasi rancangan. 
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Komponen Sikap Keterangan 

Fasad Finishing pada dinding 

eksterior pada lantai dasar 

khususnya pada bagian yang 

berhimpitan dengan tanah  

akan dilengkapi dengan 

batuan alami. 

Pada bagian muka 

museum dirancang dengan 

teras terbuka yang memiliki 

perbedaan level dan area drop 

off bagi pengunjung museum. 

 

Massa Massa berjumlah 2 massa 

yang terdiri dari massa inti 

simetris atau asimetris yang 

terletak di bagian tengah 

lokasi rancangan dengan 

massa penunjang yang terletak 

di sisi kiri atau kanan 

bangunan dan berbentuk 

memanjang atau menyiku 

yang keduanya dihubungkan 

dengan selasar atau massa 

tunggal berbentuk simetris 

atau asimetris. 

Banyaknya jumlah massa mengacu 

pada tata ruang yang mewadahi kegiatan 

edukasi interaktif sehingga banyaknya 

jumlah massa nantinya akan menunjang 

organisasi ruang-ruang museum 

berdasarkan pendekatan yang dipilih. 

Atap Proporsi atap bangunan 

museum berbeda dengan 

bangunan di sekitarnya. 

Untuk mendukung kegiatan edukasi 

dan interaktif maka atap dirancang untuk 

menyesuaikan konsep bangunan museum. 

Selain itu, berdasarkan hasil survey Maret 

2016, atap pada bangunan indis yang 

terdapat di kawasan Kotabaru yang 

berbentuk limasan lebih banyak digunakan 

pada bangunan dengan fungsi rumah 

tinggal sedangkan bangunan baru banyak 

menggunakan kombinasi atap beton 

dengan sebagian atap berbentuk limasan. 

 

Sumber : Analisis Penulis 2016 

 

C. Material Pada Bangunan Indis 

Pada bangunan rancangan Thomas Karsten material yang 

digunakan di dominasi dengan beton bertulang. Sedangkan atap 

bangunan menggunakan atap baja ringan (Sumalyo 1993). 

Berbeda dengan bangunan yang berada di kawasan Kotabaru, 

bangunan di kawasan ini menggunakan konstruksi dinding satu 

batu (Wibisono 2014). Dalam perancangan museum, kedua 

jenis material ini dapat dikombinasikan sesuai dengan 

kebutuhan ruangnya. Berdasarkan hasil survey yang telah 

dilakukan pada bangunan di kawasan Kotabaru pada bulan 

Maret 2016 bahwa, material bangunan yang tergolong baru 

maupun hasil renovasi menggunakan beton bertulang sebagai 

struktur utama sehingga, hal ini akan diadaptasi untuk 

merespon bangunan museum rancangan. 
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2.3 PEMILIHAN LOKASI RANCANGAN 

Kawasan Kotabaru pada masa kini merupakan kawasan yang telah 

tertata dengan lahan terbangun terletak di hampir seluruh sisi kawasan. Namun 

dapat dilihat pada gambar 2.8 bahwa terdapat 2 titik yang masih dapat 

digunakan untuk pembangunan museum mainan tradisional yaitu pertama di 

Jalan Sudirman nomor 38 dan kedua lahan terbuka di Barat SMA 3 Yogyakarta 

jalan Laksda Laut Yos Sudarso nomor 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Alternatif Lokasi Rancangan 

Sumber : Ilustrasi Penulis 2016 

Kawasan Kotabaru diatur dalam PERDA-RDTR-NO-1-TAHUN-2015 

dimana pada peraturan tersebut dijelaskan mengenai pembagian wilayah 

kotabaru menjadi 9 peruntukan lahan seperti yang tertera pada gambar berikut. 
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Gambar 2.9 Peruntukan Lahan Kotabaru 

Sumber : PERDA-RDTR-NO-1-TAHUN-2015 

Pemilihan site museum didasari dengan teori yang diungkapkan dalam 

buku karya Boedhi (2014) bahwa lokasi museum setidaknya memenuhi kriteria 

yaitu: 

1. Lokasi tidak boleh dekat dengan daerah kumuh yang mudah terbakar. 

2. Tanah harus kering agar tidak merusak koleksi. 

3. Lokasi mudah dicapai. 

4. Luas tapak memadahi dibandingkan dengan citra dan kawasan museum. 

5. Tapak sesuai dengan ketentuan pemerintah. 

6. Syarat-syarat lain sesuai kebutuhan dan jenis museum (Laksito, 2014). 

Dari kriteria diatas, diambil beberapa parameter guna memilih 

kecenderungan lokasi perancangan. Adapun parameter tersebut adalah 

aksesibilitas, kekeringan tanah, kesesuaian peruntukan lahan, ketersediaan 

infrastruktur, potensi kebakaran, dan potensi wisata sekitar. Adapun 

pertimbangan pemilihan lokasi dilakukan dengan menggunakan matriks dengan 

range penilaian -1 sampai dengan +1. Besarnya angka menunjukkan kesesuaian 

lokasi yang akan dipilih. Sehingga didapatkan hasil sebagai berikut. 
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Tabel 2.10 Matriks Pemilihan Lokasi 

Lokasi Parameter Keterangan Nilai 
Total 

Nilai 

Jalan Laksda 

Laut Yos 

Sudarso nomor 

7  

Aksesibilitas Terletak di hook dan diapit 3 jalan yaitu 2 

jalan utama di kawasan Kotabaru yaitu 

jalan Faridan M. Noto dan jalan Yos 

Sudarso. Beserta jalan arteri yaitu jalan 

Sajiono. 

+1 

1 

Kekeringan Tanah Seperti yang terlihat pada gambar 2.10, 

pengambilan gambar dilakukan pada 

musim hujan tanggal 11 Maret 2016 

sehingga, lahan ini dipenuhi rerumputan 

dan tanaman liar, menandakan bahwa 

kondisi tanah yang terdapat pada lokasi ini 

basah hampir di seluruh bagian lokasi. 

-1 

Kesesuaian 

peruntukan lahan 

Lahan ini merupakan lahan yang 

dihibahkan untuk pembangunan SMA 3 

Yogyakarta walaupun dari total luas lahan 

yaitu kurang lebih 21.000m2 hanya sebesar 

3.000m2 yang digunakan untuk 

pembangunan gedung sekolah. Salah satu 

situs cagar budaya binaan pemerintah 

memberi informasi bahwa SMA 3 

merupakan bangunan cagar budaya yang 

diperuntukkan sebagai bangunan 

pendidikan. Dan lahan bagian baratnya 

diperuntukkan untuk RTH. 

-1 

Ketersediaan 

Infrastruktur 

Infrastruktur pada kawasan Kotabaru 

relatif lengkap mengingat kawasan ini 

telah dirancang dengan baik dan 

merupakan kawasan yang sudah cukup 

lama berdiri di kota Yogyakarta. 

+1 

Potensi 

Kebakaran 

Terletak di pusat kawasan sehingga, lokasi 

ini dikelilingi oleh bangunan pemukiman 

permanen yang menggunakan bahan-

bahan tidak mudah terbakar. 

+1 

Kedekatan dengan 

wisata sekitar 

Lokasi ini dikelilingi oleh pemukiman 

warga dan tempat wisata sejenis terdekat 

yaitu museum Sandi yang terletak 250m 

dan museum TNI AD yang terletak 1.2km 

dari lokasi rancangan. 

0 

Lokasi Parameter Keterangan Nilai 
Total 

Nilai 

Jalan Sudirman 

no. 38 

Aksesibilitas Terletak di hook dan diapit 2 jalan utama 

yaitu jalan Jendral Sudirman yang 

merupakan jalan utama kota Yogyakarta 

dan jalan Faridan M. Noto yang 

merupakan jalan utama kelurahan 

Kotabaru. 

+1 

3 

Kekeringan Tanah Dapat dilihat pada gambar 2.9 yang 

diambil pada 11 Maret 2016 yang 

merupakan musim hujan lahan ini juga 

ditumbuhi rerumputan namun tidak di 

semua bagian lahan. 

0 

Kesesuaian 

peruntukan lahan 

Lahan ini merupakan lahan yang 

dahulunya direncanakan oleh Yayasan 

Hatta sebagai tempat pembangunan 

perpustakaan hatta, yang mana 

perpustakaan ini nantinya berisi tentang 

buku-buku kuno koleksi bung Hatta serta 

buku yang diterbitkan di masa lampau.  

Sedangkan di Yogyakarta sendiri, kawasan 

sepanjang jalan Sudirman diperuntukkan 

sebagai bangunan-bangunan yang bersifat 

publik. 

 

+1 

Ketersediaan 

Infrastruktur 

Infrastruktur pada kawasan Kotabaru 

relatif lengkap mengingat kawasan ini 

telah dirancang dengan baik dan 

merupakan kawasan yang sudah cukup 

lama berdiri di kota Yogyakarta. 

 

+1 
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Lokasi Parameter Keterangan Nilai Total Nilai 

Jalan Sudirman 

no. 38 

Potensi 

Kebakaran 

Bangunan di sekeliling lokasi didominasi 

oleh bangunan permanen. Namun, pada 

bagian Barat sejauh 20m dari bibir lokasi 

terdapat pemukiman pinggir kali yaitu 

kampung Code dimana, pada kawasan ini 

masih terdapat beberapa bangunan yang 

terbuat dari bahan mudah terbakar seperti 

kayu misalnya. 

 

-1 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Kedekatan dengan 

wisata sekitar 

Wisata tipologi terdekat pada kawasan ini 

yaitu museum sandi yang dapat ditempuh 

dengan berjalan kaki sejauh 150m dan 

museum TNI AD yang berjarak 240m dari 

lokasi rancangan. 

 

+1 

Sumber : Observasi Penulis Maret 2016 

Dari kedua lokasi tersebut yang mendekati parameter terpilih 

adalah lokasi kedua yaitu di jalan Sudirman no.38. Pada lokasi ini berdiri 

salah satu restaurant cepat saji yang bangunannya di desain tanpa merespon 

konteks kawasan. Selain itu, restaurant ini juga menuai konflik di awal 

pembangunannya seperti yang tercantum dalam salah satu artikel tahun 2004 di 

surat kabar online Suara Merdeka. Kedua alasan tersebut menjadi pertimbangan 

untuk menghilangkan keberadaan restaurant di lokasi terpilih.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Lokasi di Jalan Sudirman 

Sumber : Observasi Penulis 2016 

2.3.1 Sejarah Lokasi Rancangan 

 Lokasi terpilih yaitu jalan Jenderal Sudirman no. 38 awal mulanya 

adalah tanah milik Yayasan Hatta yang sebelumnya akan digunakan 
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sebagai tempat dibangunnya perpustakaan yang berisikan buku-buku 

koleksi Muhammad Hatta namun, pada tahun 1965 tanah ini dipinjam 

pakai oleh TNI AU sebagai tempat didirikannya kompleks AURI Asana 

Adi Sucipto sehingga perpustakaan Hatta dipindahkan ke bangunan milik 

Universitas Gadjah Mada yang terletak di jalan Solo (Rudiana, 2010). 

Karena terkait dengan permasalahan kepemilikan lahan, Asrama TNI AU 

pun pada akhirnya diruntuhkan dan kemudian tanah ini disewakan ke 

salah satu restaurant cepat saji hingga saat ini. 

 

2.3.2 Ukuran Lahan dan Bangunan 

Lokasi perancangan bangunan museum memiliki luas 8.650m2 

dengan ukuran seperti yang tertera pada gambar 2.20 berikut. Berdasarkan 

peraturan pemerintah mengenai koefisien dasar bangunan kota 

Yogyakarta maka, ukuran bangunan yang didapat adalah seluas 6.900m2 

yaitu sebesar 80% dari keseluruhan luas lahan total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11 Ukuran Lokasi Rancangan 

Sumber : Observasi Penulis 2016 

2.4 PERATURAN BANGUNAN 

Peraturan yang akan digunakan pada perancangan museum ini adalah : 

1. Perda DIY no. 20 tahun 1956 tentang Peraturan Sempadan. 

2. Peraturan Pemerintah RI no. 66 tahun 2015 tentang Museum.  
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3. Perda Provinsi DIY no. 11 tahun 2005 tentang Pengelolaan Kawasan 

Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya.  

4. Pergub DIY no. 55 tahun 2014 tentang Pengelolaan Cagar Budaya. 

5. Pergub DIY no.40 tahun 2014. 

 Peraturan pemerintah yang diungkapan dalam PERDA-RDTR-NO-1-

TAHUN-2015 dalam dokumen 15B KETENTUAN ZONASI 21-1 dipaparkan 

bahwa, pada sub zona cagar budaya bersejarah dan ilmu pengetahuan (SC): 

Kegiatan Pendidikan untuk Play Group, TK, PAUD, dan Pendidikan Khusus, 

Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Tinggi, Sekolah 

Agama/Pesantren, Tempat Kursus, Lembaga Pendidikan, Lembaga Pelatihan 

dan Islamic Centre, disyaratkan sebagai berikut:  

1. Tanah dan bangunan cagar budaya yang sudah terdaftar menjadi 

bangunan cagar tidak boleh dipugar / dirubah bentuk arsitekturnya. 

2. Bentuk dari kegiatan di zona cagar budaya menyesuaikan dengan bentuk 

arsitektur dan karakter yang ada pada kawasan sekitarnya. 

3. KDB maksimal 80% 

4. Dalam perkembangan berikutnya memperbolehkan ditinjau ulang 

perijinan pemanfaatan kegiatan tersebut jika terdapat dampak negatif 

terhadap lingkungan sekitar. 

5. Menyediakan tempat parkir kendaraan sesuai dengan SRP parkir dan 

kebutuhan ruang parkir bagi pengguna kegiatan pendidikan. 

6. Tidak mengganggu aktifitas utama yang ada. 

7. Perlu adanya ijin dari warga setempat dan ijin gangguan. 

8. Tidak boleh membangun secara permanen kegiatan tersebut pada lokasi 

yang  sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya.  

 

2.5 KONDISI KAWASAN 

Kelurahan Kotabaru terletak di kecamatan Gondokusuman dengan 

koordinat 7o-8o LS dan 1o-11.1o BT kota Yogyakarta dengan ketinggian 114m 

di atas permukaan laut. Kelurahan ini memiliki luas wilayah 0.80 km2 dimana 

kelurahan ini adalah kelurahan terluas kedua di kecamatan Gondokusuman 

(Nugroho A. G., 2015).  
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Jalan Jenderal Sudirman 

SMA Stella Duce 

Area Pertokoan Kampung dan 

Sungai Code 

Pada bangian Barat kelurahan Kotabaru dilintasi oleh sungai Code. 

Dimana pada pinggiran sungai ini terdapat wilayah pemukiman Kampung Code 

yang berbatasan langsung dengan kelurahan Kotabaru. Selain Kampung Code, 

secara umum kelurahan Kotabaru dibatasi oleh: 

1. Kelurahan Terban di sebelah Utara. 

2. Kelurahan Tegal Panggung di bagian Selatan. 

3. Kelurahan Gowongan pada bagian Barat. 

4. Kelurahan Klintren di bagian Timur. 

Lokasi site terpilih yaitu di bagian Utara pojok Barat Kotabaru merupakan 

Kawasan yang berbatasan langsung dengan Kampung Code dan Jalan Faridan 

M. Noto pada bagian Barat, Jalan Jendral Sudirman pada bagian Utara, SMA 

Stella Duce pada bagian Selatan, dan area pertokoan pada bagian Timur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12 Lokasi Kotabaru 

Sumber : Ilustrasi Penulis Maret 2016  
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2.6 ANALISIS TAPAK EKSISTING 

2.6.1 Matahari 
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2.6.2 Iklim 
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2.6.3 Kebisingan 
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2.6.4 View 
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2.6.5 Aksesibilitas 
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2.6.6 Vegetasi 
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2.6.7 Angin 
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2.6.8 Zonasi Berdasarkan Hasil Analisis 

Analisis pada lokasi rancangan kemudian disikapi dengan membentuk 

zonasi sebagaimana gambar yang tertera berikut ini. 
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2.7 KAJIAN TERKAIT BANGUNAN MUSEUM 

2.7.1 Klasifikasi Museum 

 Menurut Ishaq M. Daud dalam buku Sejarah Permuseuman 

Indonesia (2011) museum adalah suatu lembaga yang bersifat tetap tidak 

mencari keuntungan, melayani masyarakat dan perkembangannya, 

terbuka untuk umum, yang mengumpulkan, merawat dan memamerkan 

untuk tujuan penelitian, pendidikan dan hiburan, benda bukti material 

manusia dan lingkungannya (Direktorat Permuseuman, 2011).  

 Prinsip museum menurut International Council of Museum, 

Museum bertanggung jawab atas warisan alam dan budaya baik dalam 

bentuk tangible dan intangible. Badan pemerintah dan mereka yang 

peduli dengan arah strategis dan pengawasan dari museum memiliki 

tanggung jawab utama untuk melindungi dan mempromosikan warisan 

seperti, manusia, sumber daya fisik dan keuangan yang dibuat disediakan 

untuk mencapai tujuan (International Council of Museum, 2013). 

2.7.1.1 Museum Berdasarkan Jenis Koleksi 

 Klasifikasi museum menurut Juandy 2010 terdiri dari : 

Museum Seni : Juga dikenal sebagai sebuah galeri 

seni, merupakan ruang untuk pameran 

seni, biasanya merupakan seni visual, 

dan biasanya terdiri dari lukisan, 

ilustrasi, dan patung. 

Museum Sejarah : Museum yang memberikan edukasi 

terhadap sejarah dan relevansinya 

terhadap masa sekarang. 

Museum Maritim  : Museum yang menspesialisasi 

terhadap objek yang berhubungan 

dengan kapal, dan perjalanan di laut 

dan danau.  

Museum Otomotif  : Museum yang memamerkan 

kendaraan. 

Museum Sejarah Alam  : Museum yang memamerkan dunia 
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alam yang memiliki fokus di alam dan 

budaya. 

Museum Open Air : Museum yang mengkoleksi dan 

membangun kembali bangunan tua di 

daerah terbuka luar. 

Science Museum : Museum yang membahas tentang 

seputar masalah scientific, dan 

sejarahnya. 

Museum Spesialisasi : Museum yang menspesialisasikan 

pada topik tertentu. 

Museum Virtual : Museum yang berada di dunia maya 

berupa internet dimana tidak memiliki 

fisik museum dan isinya hanya berupa 

data (Juandy, 2010). 

 Pada Museum Pendidikan dan Mainan Anak Kolong 

Tangga, museum di klasifikasikan sebagai museum 

spesialisasi hal ini dikarenakan museum ini menampilkan 

hal-hal yang berkaitan dengan dunia anak yang di dominasi 

oleh mainan dan juga terdapat koleksi yang berkaitan 

dengan pendidikan formal. 

 

2.7.1.2 Museum Berdasarkan Kedudukan 

Museum Nasional  : Koleksinya mewakili seluruh 

wilayah Indonesia.  

Museum Provinsi : Koleksinya terdiri atas kumpulan 

benda yang mewakili dalam satu 

provinsi.  

Museum Lokal : Koleksinya terdiri atas kumpulan 

benda yang mewakili dalam satu 

wilayah kabupaten atau kotamadya 

(Juandy, 2010).  
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Museum Pendidikan dan Mainan Anak Kolong 

Tangga berdasarkan kedudukannya merupakan museum 

Nasional hal ini dikarenakan koleksi museum yang berasal 

dari Indonesia bahkan juga terdapat koleksi yang berasal 

dari luar negeri seperti Sri Lanka misalnya. 

 

2.7.1.3 Museum Menurut Direktorat Permuseuman 

Direktorat Permuseuman selaku lembaga resmi di 

Indonesia membagi museum menjadi beberapa kategori seperti 

yang tertera pada tabel berikut. 

Tabel 2.11 Museum Menurut Direktorat Permuseuman 
Jenis Kategori 

Status Hukum 
Swasta 

Negeri 

Jenis Koleksinya 
Umum 

Khusus 

Ruang Lingkup Penugasan 

Nasional 

Lokal 

Lapangan Terbuka 

Sumber : Juandy 2010 

Berdasarkan kategori yang telah ditetapkan oleh 

direktorat permuseuman maka, perlu diketahui bahwa 

museum Kolong Tangga merupakan salah satu museum 

swasta dibawah naungan Yayasan Dunia Damai. Untuk jenis 

koleksi museum sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya 

bahwa museum termasuk dalam kategori museum khusus 

yang menampilkan koleksi yang di dominasi oleh mainan 

baik dari dalam maupun luar negeri. Berdasarkan ruang 

lingkup penugasannya, museum Kolong Tangga merupakan 

museum Nasional berdasarkan hasil dari wawancara penulis 

kepada sekretaris museum. 

2.7.1.4 Museum Berdasarkan Waktu dan Lokasi Pameran 

Pameran merupakan salah satu cara menyajikan informasi 

tentang benda koleksi sehingga, diperlukan perencanaan dan 

pengaturan agar pameran dapat diterima dan dipahami 

pengunjung. Adapun cara-cara lain untuk menyampaikan koleksi 

menurut Depdikbud khususnya direktorat permuseuman adalah 
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dengan cara pameran yang dapat dikelompokkan berdasarkan 

waktu dan lokasi seperti : 

1. Pameran tetap dengan waktu sekurang-kurangnya 5 tahun. 

2. Pameran Temporer dengan jangka waktu tertentu mulai 

dari satu minggu hingga satu tahun dengan mengambl tema 

khusus. 

3. Pameran keliling yang dilakukan di luar lingkungan 

museum dari satu tempat ke tempat lain dengan waktu 

singkat (Direktorat Museum, 2008). 

 Museum Kolong Tangga merupakan museum yang 

berdiri pada tahun 2008 hingga saat ini pada tahun 2016, 

museum ini sudah berjalan 8 tahun lamanya semejak 

pertama kali di dirikan. Hal inilah yang mendasari bahwa 

museum Kolong Tangga merupakan museum dengan 

kegiatan pameran tetap. 

Berdasarkan klasifikasi museum di atas maka, 

klasifikasi museum Kolong Tangga secara keseluruhan, 

museum kolong Tangga merupakan museum swasta dibawah 

binaan Yayasan dan merupakan museum khusus dengan 

benda koleksi yang terspesialisasi yaitu mainan. Museum ini 

memiliki kedudukan sebagai museum nasional dengan 

pameran tetap yang dilakukan sejak tahun 2008. 

 

2.7.2 Persyaratan Teknis Museum 

Pembangunan Museum Sebaiknya tidak lepas dari aturan 

pemerintah yang terkait sehingga, museum dapat memenuhi standar 

umum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan pasal 2 

sebagaimana yang tertera pada PP nomor 66 tahun 2015 menjelaskan 

bahwa tugas utama sebuah museum adalah pengkajian, pendidikan dan 

kesenangan sehingga pendekatan edukasi interaktif sebagai pertimbangan 

rancangan dalam bangunan museum untuk mencapai tugas yang 

dicanangkan oleh pemerintah. 
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Dalam pendirian sebuah bangunan museum terdapat acuan hukum 

secara teknis yang digunakan sebagai pertimbangan pendirian museum. 

adapun acuan tersebut adalah : 

1. Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar 

Budaya. 

2. PP nomor 10 tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undanh-Undang 

RI nomor 5 tahun 1992. 

3. PP nomor 19 tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan 

Benda Cagar Budaya. 

4. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata nomor 33 tahun 

2004 tentang museum (Susantio, 2010). 

Selanjutnya, pada Peraturan Pemerintah nomor 19 dijelaskan tentang 

pengelolaan koleksi museum diatur oleh kementrian sehingga, keputusan 

ini di respon pada tahun 2007 tentang paduan teknis pengelolaan koleksi 

tentang penyajian dan penyimpanan koleksi yang meliputi (Direktorat 

Museum, 2007): 

1. Tata pameran meliputi penataan koleksi dalam gedung sesuai 

dengan sistematika seperti berdasarkan periode, disiplin ilmu, 

regional atau benda sejenis (Direktorat Museum, 2007). 

Mengingat Museum Kolong Tangga menyajikan koleksi 

yang variatif sehingga, berdasarkan hasil observasi  penulis 

terhadap kategorisasi mainan yang terdapat pada museum 

saat ini, mainan yang terdapat pada museum Kolong 

Tangga telah disusun berdasarkan jenisnya. 

2. Pencahayaan pada museum di desain secara ideal (Direktorat 

Museum, 2007), dalam kriteria ini, terdapat 3 jenis pencahayaan 

yang dapat digunakan sebagai acuan berdasarkan sifat 

koleksinya yaitu : 

a. Koleksi sangat sensitif, yaitu tekstil, kertas, lukisan cat air, 

foto berwarna, Kekuatan terhadap cahaya adalah 50 lux 

untuk 3000 jam pameran / tahun atau 150 lux untuk 250 

jam/tahun. 
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b. Koleksi sensitif; yaitu koleksi cat minyak, foto hitam putih, 

tulang, kayu. Kekuatan terhadap cahaya adalah 200 lux 

untuk 3000 jam pameran/tahun. 

c. Koleksi kurang sensitif; yaitu koleksi batu, logam, gelas, 

keramik. Koleksi jenis ini tahan terhadap cahaya 

(Fernandhika, 2013). 

Pada koleksi yang ada di museum Kolong Tangga, 

mainan yang ditampilkan menggunakan material kayu, 

kertas, logam dam keramik sehingga, koleksi dalam 

museum ini digolongkan sebagai koleksi sensitif-kurang 

sensitif untuk mengatasi hal ini maka, pencahayaan yang 

akan digunakan pada rancangan adalah pencahayaan 

untuk koleksi sensitif untuk melindungi koleksi kayu dan 

kertas dari kerusakan. 

3. Warna ruang mempengaruhi fisiologis manusia secara tidak 

langsung untuk memperluas, mempersempit, menekan dan 

membebaskan ruang. Pengaruh tersebut terjadi secara langsung 

melalui rangsangan (impuls) yang didapatkan dari warna 

khusus. Dalam sebuah bangunan, warna yang gelap dapat 

membuat efek ruang terlihat lebih sempit dan sebaliknya, warna 

terang mampu membuat ruangan terkesan lebih luas. Untuk 

pameran tetap ada baiknya menggunakan warna netral seperti 

krem, abu-abu, putih tulang atau warna pastel (Depdikbud, 

1998). Pengaruh warna terhadap ruang dapat dilihat pada 

gambar-gambar berikut. 
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Gambar 2.23 Warna dan Manusia 

Sumber: (Neufert,1996) 

Warna yang memiliki impuls tinggi disarankan untuk 

digunakan pada ruangan kecil dikarenakan mampu memberi 

pengaruh aktif, merangsang. Sedangkan sebaliknya, warna 

dengan impuls rendah disarankan digunakan pada ruang yang 

luas dikarenakan warna ini mampu memberikan nuansa rohani 

dan menenangkan (Neufert, Data Arsitek, 1996).  

Pada bangunan museum rancangan, warna-warna 

netral dipilih sebagai dominasi dengan pertimbangan 

bahwa, pameran koleksi ingin lebih ditonjolkan dengan 

dilengkapi oleh pencahayaan untuk mengarahkan fokus 

pengunjung museum. 

4. Pemberian label pada koleksi untuk memberi penjelasan pada 

masyarakat (Direktorat Museum, 2007). 

5. Penghawaan pada bangunan museum harus sesuai dengan 

peruntukannya (Direktorat Museum, 2007). Sebagaimana yang 

dipaparkan pada pedoman pendirian museum bahwa 

kelembaban yang disarankan pada bangunan museum 
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maksimum 50% dengan suhu 21-26oC (Zakaria M. , 2011) 

sehingga, Berdasarkan data iklim yang telah di dapatkan 

bahwa suhu rata-rata pada kawasan rancangan adalah 

sebesar 26.3oC dengan kelembaban maksimum yaitu 88% 

sehingga, keduanya perlu diturunkan untuk menyesuaikan 

standar yang ditentukan.  Pengendalian penghawaan ini dapat 

dilakukan dengan menggunakan dehumidifier dan air 

conditioner pada bangunan museum (Zakaria M. , 2011). 

Berdasarkan dari hasil analisis sbelumnya dikatakan bahwa 

bangunan museum dapat dibuat panggung untuk 

mengurangi kelembaban yang ditimbulkan dari kapilaritas 

air tanah. Mengingat skala bangunan museum yang cukup 

besar, hal ini sulit dilakukan sehingga, penulis akan 

merancang ruang benda koleksi, dalam hal ini ruang pamer 

akan diletakkan tidak menempel langsung pada permukaan 

lantai bangunan untuk meminimalisir kelembaban. 

6. Peralatan audiovisual dan lukisan diorama sebagai media 

informasi (Direktorat Museum, 2007). 

7. Koleksi dihindarkan dari sentuhan pengunjung dan 

membutuhkan tenaga keamanan (Direktorat Museum, 2007). 

Menghindari sentuhan pengunjung dalam hal ini terutama 

anak-anak yang memiliki rasa ingin tahu yang besar, benda 

koleksi diletakkan di dalam vitrin juga terdapat replikasi 

mainan yang dapat dimainkan pada ruang bermain museum 

sehingga, pengunjung dapat mencurahkan rasa ingin tahu 

terhadap mainan koleksi museum. 

8. Keamanan bangunan perlu diperhatikan (Direktorat Museum, 

2007). Keamanan pada bangunan museum rancangan akan 

dilakukan dengan cara pasif dan aktif seperti peletakan 

CCTV dan pengamanan terhadap bahaya api serta 

peletakan pipa pengairan utama yang relatif jauh dari 

tempat koleksi untuk menghindari bahaya kebocoran. 



61 
Museum Pendidikan dan Mainan Anak Kolong Tangga – Kotabaru, Yogyakarta 

Dewi Retno Prameswari | 12 512 064    

2.7.3. Ruang Pada Museum 

Berdasarkan pedoman museum indonesia, ruang pada bangunan museum 

terdiri atas bangunan pokok dan penunjang. Dalam perancangan 

bangunan museum ini, seluruh ruangan yang dipaparkan dalam buku akan 

disesuaikan dengan fokus rancangan mengingat, museum ini merupakan 

museum yang memiliki tujuan pendidikan dan wisata sehingga, pemilihan 

ruang dengan fungsi yang sama akan digabungkan sebagaimana yang 

terdapat pada tabel berikut. 

Tabel 2.12 Ruang Pada Museum 

Jenis Ruang Museum 
Ruang yang diperlukan 

dalam rancangan 

Bangunan Pokok 

Ruang pamer tetap Ruang pamer tetap 

Ruang pamer temporer Ruang pamer temporer 

Auditorium  
Audiovisual 

Teater 

Kantor dan administrasi Kantor dan administrasi 

Perpustakaan  Perpustakaan 

Laboratorium Workshop 

Penyimpanan koleksi Penyimpanan koleksi 

Ruang edukasi 

Ruang bermain 

Ruang pameran 

Ruang audiovisual 

Ruang transit koleksi Ruang transit koleksi 

Ruang reparasi Ruang reparasi 

Bangunan Penunjang 

Toko souvenir dan cafetaria Toko souvenir dan cafetaria 

Ruang tiket Ruang tiket 

Ruang penitipan barang Ruang penitipan barang 

Lobi  Lobi 

Toilet 

Toilet umum 

Toilet karyawan 

Toilet Difabel 

Parkir dan Taman Parkir dan Taman 

Ruang Keamanan 
Ruang petugas keamanan 

Ruang Komputer dan CCTV 

Sumber : Analisis Penulis berdasarkan (Direktorat Museum, 2008) 

Sedangkan pada ruang luar bangunan yang berfungsi sebagai 

museum bersifat publik yang dapat digunakan sebagai tempat bersantai, 

mencari inspirasi ataupun sebagai tempat bermain. Dalam merancang 

ruang publik ideal, diperlukan kriteria sebagaimana yang diungkapkan 

oleh Stephen Carr (dalam Maharani,2015) bahwa ruang publik setidaknya 

memiliki 3 kriteria yaitu : 

1. Ruang publik merespon kebutuhan pengguna. 

2. Ruang publik tidak mengelompokkan masyarakat. 

3. Ruang publik memberikan kesan kepada manusia terhadap 

sekitarnya (Maharani, 2015). 
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Menurut Carmona dkk. (dalam Maharani,2015) ruang publik akan 

berperan secara baik apabila dapat menampung unsur kenyamanan, 

tempat hiburan, aktifitas pasif dan aktif, serta kegiatan temporer seperti 

pertunjukan teater atau festival. 

Kegiatan pendidikan interaktif pada museum rancangan 

nantinya tidak hanya dirancang sebagai kegiatan dalam ruang saja 

melainkan juga terdapat pada ruang luar bangunan museum 

sehingga, tidak terdapat ketimpangan antara ruang luar dan ruang 

dalam pada kawasan museum.  

Unsur yang dipilih untuk menunjang aktifitas edukasi interaktif 

pada lanskap museum berdasarkan paparan Carmona dkk adalah 

lanskap museum sebagai tempat hiburan dan wadah untuk aktifitas 

aktif dan pasif. Kenyamanan merupakan suatu unsur yang inheren 

diantara keduanya sedangkan kegiatan temporer pada lahan 

museum tidak dapat dilakukan mengingat keterbatasan ruang yang 

ada. 

Ruang luar pada museum kolong tangga seperti yang telah 

disebutkan sebelumnya juga harus merespon bentuk dan pola pada 

kawasan Kotabaru yaitu berbentuk cincin dengan pola radial. Ruang luar 

museum seperti yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya akan 

digunakan sebagai ruang bermain penunjang aktifitas edukasi interaktif. 

Kedua hal ini yang mendasari penulis untuk mengadaptasi pola pikir 

Mitsuru Senda seorang arsitek Jepang yang telah banyak merancang 

area bermain dengan pola radial.  

Pola radial digunakan oleh Sendai dikarenakan, beliau beranggapan 

bahwa, perlu adanya suatu kebingungan bagi seorang anak dalam proses 

bermain sehingga, anak-anak mendapatkan pengalaman ruang bermain 

tersendiri berdasarkan kreativitas mereka (Burkhalter, 2016). Dalam 

pengaplikasiannya, ruang bermain harus menawarkan beberapa solusi 

seperti adanya sirkulasi yang harus dipilih, lubangan-lubangan atau 

pengalihan rute sehingga anak-anak nantinya akan memutuskan solusi 

yang akan mereka ambil untuk melakukan permainan (Burkhalter, 2016). 
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Sebagai salah satu contoh permainan sederhana karya Mitsuru Senda yang 

menerapkan teorinya adalah Ibusuki Wooden sebagaimana pada gambar 

yang tertera di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.24 Ibusuki Wooden Play Area 

Sumber : Burkhalter.2016 

Pola yang akan digunakan dalam merancang arena bermain 

adalah pola radial. Dari pemaparan Sendai, aplikasi dasar pola 

permainan yang mungkin dilakukan pada tapak adalah sebagaimana 

gambar berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.25 Sirkulasi Lanskap 

Sumber : Burkhalter.2016 

Hal ini dilakukan atas dasar pertimbangan : 

1. Pengunjung menggunakan kreativitasnya untuk memilih rute 

alternatif menuju permainan yang diinginkan. 

2. Pengunjung tidak terikat pada suatu rute tertentu pada 

lanskap. Hal ini dilakukan untuk fleksibilitas gerak pengunjung 

agar tujuan interaktif pada museum dapat tercapai. 
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2.7.4. Persyaratan Bangunan Museum 

Dalam bangunan museum terdapat ruang-ruang dapat 

dikelompokkan berdasarkan 3 hal yaitu berdasarkan fungsi dan 

aktifitasnya, berdasarkan keramaiannya dan berdasarkan keamanan 

(Zakaria M. , 2011). Pada bangunan rancangan pemisahan dilakukan 

berdasarkan aktifitasnya namun juga mempertimbangkan 

keamanan khususnya pada ruang pamer museum. Ruang 

berdasarkan aktifitasnya dibagi menjadi ruang publik dengan 

aktifitas pegunjung dan pengelola di dalamnya, ruang privat dengan 

kebutuhan privasi dan aktifitas yang hanya dapat dilakukan oleh 

pihak tertentu. Sedangkan pertimbangan keamanan dilakukan 

dengan mengisolasi ruang pameran dengan sistem keamanan 

tertentu seperti penggunaan detector pada pintu masuk dan keluar 

area pamer dan cctv. Adapun hal lain yang digunakan sebagai 

pertimbangan yaitu : 

1. Entrance terdiri dari 2 jenis yaitu yang utama sebagai akses 

pengunjung dan khusus untuk akses pengelola. 

2. Memuat keseluruhan koleksi. Untuk mencapai hal ini, akan 

dihitung kebutuhan ruang pamer sehingga, keseluruhan 

koleksi yang kini ada dan penambahan yang terjadi di 

kemudian hari akan dapat ditampung pada museum. 

3. Aksesibel terhadap segala jenis pengguna. Dalam hal ini, 

pengguna yang dipertimbangkan secara khusus terdapat 2 jenis 

yaitu anak-anak dan difabel. 

2.7.5. Fasad Bangunan Museum 

Fox dan Kemp (dalam Negara dkk, 2015) mengungkapkan bahwa 

fasad interaktif adalah fasad yang optimal terhadap fungsi bangunan dan 

pemanfaatan dari teknologi arsitektural yang telah ada sehingga 

menimbulkan hubungan timbal balik antara bangunan dengan penghuni 

maupun bangunan dengan lingkungan sekitarnya. Fasad interaktif juga 

berkaitan dengan aspek responsibilitas terhadap kesinambungan antara 



65 
Museum Pendidikan dan Mainan Anak Kolong Tangga – Kotabaru, Yogyakarta 

Dewi Retno Prameswari | 12 512 064    

bangunan dan alam sehingga berkelanjutan dan memiliki daya tarik serta 

memberikan kenyamanan yang optimal (Negara, S, & Handajani, 2015). 

Fasad pada kawasan tropis sebaiknya merespon  matahari dan angin 

sedangkan untuk teknologi arsitektur fasad dapat menggunakan teknologi 

seperti (Negara, S, & Handajani, 2015): 

1. Double-Skin Façade  : Selubung bangunan 

2. Precast façade  : Pengunaan material pabrikasi 

3. Kinetic façade  : Fasad yang mengalami pergerakan 

4. Curtain wall system : Fasad tanpa fungsi struktur 

5. Biomimicry façade : Menjadikan alam sebagai inspirasi 

6. Led technology : Penggunaan sumber cahaya LED 

Merespon kriteria interaktif pada fasad bangunan maka, 

penulis memilih untuk menggunakan kombinasi fasad sebagai 

komponen dalam rancangan fasad museum untuk mewujudkan 

fasad yang interaktif. Penggunaan Kinetic Façade menurut penuturan 

Rob Ley yang merupakan salah satu perancang fasad Eskenazi Hospital 

menjelaskan bahwa, fasad kinetik pada bangunan yang terletak di 

kawasan dengan kecepatan angin tinggi, dapat mengurangi keawetan 

mesin penggerak fasad sehingga, penggunaan fasad kinetik pada kawasan 

dengan kecepatan angin tinggi sebaiknya diganti dengan fasad statis (Ley, 

2014).  

Kecepatan angin di kawasan Kotabaru sebesar 17km/jam 

berdasarkan data yang telah dipaparkan sebelumnya. Akan tetapi, pada 

kawasan kota Yogyakarta datangnya badai yang tidak menentu 

sebagaimana yang terjadi pada bulan Maret tahun 2016 yang dicatat dalam 

harian Antara pada tanggal 30 maret 2016 yang mengakibatkan 

tumbangnya pohon dan beberapa fasilitas umum (Burhani, 2016). Kedua 

hal ini yang mendasari bahwa di daerah kota Yogyakarta, 

penggunaan fasad statis dapat berfungsi lebih baik dan lebih 

bertahan lama daripada penggunaan fasad kinetis. 

Penggunaan fasad biomimicry tidak sesuai dengan konteks kawasan 

Kotabaru yang memiliki konsep indische. Penggunaan fasad ini 



66 
Museum Pendidikan dan Mainan Anak Kolong Tangga – Kotabaru, Yogyakarta 

Dewi Retno Prameswari | 12 512 064    

dikhawatirkan akan menimbulkan efek kontras yang terlalu berlebihan 

pada bangunan rancangan sehingga, pendekatan konsep fasad akan 

megacu pada konsep fasad kawasan sebagai bentukan dasar. 

 

2.8 KAJIAN LITERATUR DAN ANALISIS  

2.8.1 Konservasi Kontekstual 

Konservasi bangunan secara kontekstual berarti bahwa bangunan 

baru diharapkan tidak hanya berdiri sendiri namun juga memberikan 

kontribusi terhadap lingkungan di sekitarnya. Brent C Brolin dalam 

bukunya Architecture in Context (1980) menjelaskan bahwa 

kontekstualisme adalah kemungkinan perluasan bangunan dan keinginan 

mengaitkan bangunan baru dengan bangunan lama (Mattorang, 2012). 

Konservasi kontekstual pada sebuah bangunan dapat dilakukan dengan 

memperhatikan fisik bangunan yang berkaitan dengan : 

1. Mengambil motif-motif desain setempat seperti bentuk massa, pola 

atau irama bukaan, dan ornamen desain. 

2. Menggunakan bentuk-bentuk dasar yang sama, tetapi mengaturnya 

kembali sehingga tampak berbeda. 

3. Melakukan pencarian bentuk-bentuk baru yang memiliki efek visual 

sama atau mendekati yang lama. 

4. Mengabstraksi bentuk-bentuk asli (kontras) (Mattorang, 2012). 

Menurut Norman Tyler dalam bukunya Historic Preservation 

arsitektur kontekstual dapat dibagi menjadi 4 pendekatan desain yaitu 

(Ardiani, 2009): 

Matching : Yaitu dengan bangunan baru dirancang dengan 

gaya arsitektur sama dengan bangunan aslinya. 

Contrasting : Yang beranggapan bahwa bangunan sekitar tapak 

memiliki berbagai macam langgam arsitektural dari 

beberapa periode waktu sehingga, bangunan baru 

dan lama seharusnya terpisah langgam. Pendekatan 

ini menggunakan material dan tampilan modern dan 

bentuk bangunan yang jauh berbeda. 
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Compatible Laras : Memiliki kesamaan secara visual namun detail 

lebih disederhanakan (Ardiani, 2009). 

Compatible Kontras: Gubahan massa memiliki keselarasan, fasad dan 

bentuk bangunan berbeda dari bangunan pada 

kawasan (Ardiani, 2009). 

Pada proyek akhir sarjana ini, pendekatan konservasi 

kontekstual yang dipilih untuk merespon kawasan adalah 

pendekatan Compatible kontras namun dengan mempertimbangkan 

batasan tertentu seperti elemen material dan pola-pola pada fasad 

yang telah dijelaskan sebelumnya untuk merespon kawasan di 

sekitar lokasi rancangan 

Tindakan ini didasari oleh Peraturan Daerah Istimewa 

Yogyakarta no.6 tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya 

dan Cagar Budaya yang mengatakan bahwa penetapan gaya 

arsitektur bangunan baru di kawasan Kotabaru menggunakan gaya 

arsitektur indis dan kolonial. 

Sebagaimana perancang kawasan Kotabaru yang merancang 

kawasan Kotabaru dengan pendekatan kontras namun tetap selaras 

dengan kawasan kota Yogyakarta dengan cara memberikan 

sentuhan lokal pada bangunan yang menjadi bagian dalam kawasan 

Kotabaru. Serta berdasarkan pemikiran bahwa penulis berkeinginan 

untuk menginformasikan kebaruan bangunan kepada masyarakat 

agar mereka memahami perbedaan antara bangunan yang 

merupakan cagar budaya dan rancangan museum yang bukan 

merupakan bangunan cagar budaya. 

 

2.8.2 Pedoman Rancangan Berdasarkan Antropometri 

Berdasarkan perwujudan desain yang ingin dicapai, berkaitan 

dengan ruang yang mewadahi aktifitas edukasi interaktif maka dimensi 

sirkulasi dipertimbangkan guna mendapatkan bentangan ruang yang 

optimal dan memenuhi keamanan dan kenyamanan pengguna untuk 

mengakses setiap wahana yang disediakan museum.  
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Dimensi dari tiap komponen dibagi berdasarkan pengguna 

bangunan yaitu anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus 

dikarenakan alasan keselamatan mereka lebih diutamakan, orang dewasa, 

dan penyandang different ability yang perlu direspon agar dapat 

mengakses bangunan secara mandiri. 

 

2.8.2.1 Sirkulasi 

Ruang gerak pada bangunan sebaiknya mengikuti standar 

yang telah ditetapkan sebagaimana yang dikemukaan pada 

keputusan menteri Pekerjaan Umum Nomor306/KPTS/1989 yang 

menyatakan bahwa pada sirkulasi terdapat 2 jenis yaitu secara 

vertikal dan secara horizontal sebagaimana yang akan dipaparkan 

berikut ini. 

Vertikal 

a. Tangga 

1. Anak-anak 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.26 Tangga untuk Sirkulasi Vertikal 

Sumber :Redraw Ruth (1999) 

Berdasarkan gambar di atas, dimensi tangga yang di 

rekomendasikan untuk anak-anak (Ruth, 1999) adalah : 

A. Derajat kemiringan maksimum tangga dari 

permukaan tanah adalah 35o. 

B. Lebar minimal untuk seorang anak 41 cm dan 

untuk 2 orang anak yang berdampingan minimum 

91.5 cm. 

C. Lebar pijakan kaki minimum adalah 20.3 cm. 

D. Ketinggian maksimum 30.5cm (Ruth, 1999). 
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Untuk anak usia 2 hingga 5 tahun dimensi tangga 

mengalami perubahan mengikuti dimensi tubuh 

penggunanya yaitu : 

B. Lebar minimal untuk 1 anak sebesar 30.5cm dan 

lebar untuk 2 anak secara berdampingan sebesar 76 

cm. 

C. Lebar pijakan kaki minimum adalah 18 cm. 

D. Ketinggian maksimum 23 cm (Ruth, 1999). 

 

2. Dewasa 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.27 Dimensi Tangga Dewasa 

Sumber :Redraw Neufert (1996) 

Berdasarkan gambar di atas, kemiringan tangga yang 

optimum digunakan untuk pengguna usia dewasa adalah 

30o berdasarkan pada diagram, dalam kemiringan 30o 

maka ketinggian 1 anak tangga maksimum adalah 17cm 

dengan pijakan kaki minimum adalah 29cm. Berdasarkan 

standar dalam buku Neufert (1996) jumlah anak tangga 

maksimum yaitu sebanyak 18 buah. 

Berdasarkan dimensi tangga yang telah dipaparkan 

sebelumnya, kemiringan tangga maksimum bagi anak-

anak menurut Ruth (1999) adalah 35o sedangkan menurut 

Neufert sudut kemiringan optimum tangga adalah 30o. 

mengatasi hal ini, kemiringan tangga yang sebaiknya 

digunakan dalam rancangan memiliki rentang 30o -35o 

untuk alasan keselamatan. 
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Selanjutnya dimensi ketinggian anak tangga untuk 

anak usia diatas 5 tahun maksimum setinggi 30.5cm, anak 

usia dibawah 5 tahun setinggi 23 cm (Ruth,1999) dan pada 

orang dewasa, ketinggian anak tangga optimum adalah 

12.5 cm (Neufert, Data Arsitek, 1996). Pada pengguna 

anak-anak, diperlukan ketinggian anak tangga yang se 

minimal mungkin mengingat keselamatan dari bahaya 

terjatuh. Mengatasi hal ini, ketinggian anak tangga 

maksimum yang dipilih pada bangunan rancangan 

adalah 23cm dari maksimum ketinggian anak tangga yaitu 

setinggi 30.5 cm. 

Lebar pijakan kaki pada anak tangga untuk anak-

anak usia diatas 5 tahun minimum sebesar 20.3cm 

sedangkan pada anak usia dibawah 5 tahun, minimum 

pijakan adalah 18 cm. Pijakan tangga optimum yang 

memenuhi standar ukuran orang dewasa menurut diagram 

Neufert (1996) adalah 37,5cm. Dari ketiga standar di atas, 

lebar pijakan minimum yang dapat diaplikasikan pada 

bangunan adalah sebesar 21 cm. Hal ini 

dipertimbangkan berdasarkan rata-rata lebar kaki anak usia 

18 tahun mayoritas adalah sepanjang 28cm menurut Ruth 

dalam bukunya Design Standard for Children 

Environment (Ruth,1999). 

Lebar sirkulasi tangga tergantung pada 

penggunaannya. Untuk pemilihan lebar tangga di 

asumsikan untuk dewasa berjumlah 2 orang bersebelahan. 

Pemilihan pengunjung dewasa dikarenakan bentangan 

tubuh secara horizontal lebih lebar di bandingkan anak-

anak. Menurut Neufert dalam bukunya Data Arsitek 

(1996), bentangan tubuh minimum untuk 2 orang dewasa 

yang bersebelahan adalah sebesar 1.2 m yang dapat 

diaplikasikan untuk merancang lebar minimum tangga 
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pada museum rancangan. Menyikapi hal ini maka, lebar 

jalur sirkulasi pada museum rancangan minimum 

untuk bangunan museun rancangan adalah 1.2 m 

sehingga, dapat mewadahi sirkulasi untuk anak-anak 

hingga orang dewasa. 

Ketinggian ruang yang merupakan jarak permukaan 

pijakan tangga menuju langit-langit minimum yang sesuai 

dengan standar adalah 2.10m. Rata-rata tinggi orang 

indonesia menurut survey yang dilakukan ASEAN DNA 

pada tahun 2014 tinggi pria Indonesia adalah 158 cm dan 

wanita adalah 147 cm dan untuk skala ASEAN, negara 

yang memiliki tinggi badan tertinggi adalah negara 

Singapura dengan rata-rata ketinggian pria setinggi 171 cm 

dan wanita 160 cm.  

ASEAN DNA juga menambahkan beberapa negara 

sebagai pembanding tinggi badan masyarakat ASEAN 

hingga di dapatkan hasil bahwa, tinggi badan tertinggi 

diraih oleh negara Belanda dengan ketinggian pria rata-rata 

184cm dan wanita 170 cm (ASEAN DNA,2014). Dari data 

ketinggian warga di tiap-tiap negara tersebut maka jarak 

ketinggian 2.10 m masih dapat mengcover ketinggian 

keseluruhan masyarakat dunia. Menyikapi hal ini maka 

jarak antara permukaan tangga dengan langit-langit 

yang dapat diaplikasikan pada museum rancangan 

minimum adalah setinggi 2.10m.  

Ketinggian railing berdasarkan standar yang 

ditetapkan Neufert (1996) adalah setinggi 90cm. 

sedangkan pada anak-anak, ketinggian railing minimum 

adalah 96.5 cm. Berbeda dengan orang dewasa yang 

ketinggian railingnya menyesuaikan ketinggian pusar 

(Neufert, 1996), pada anak-anak, ketinggian railing 

haruslah melindungi hingga setinggi dada bagian atas 
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(Ruth, 1999). Hal ini dikarenakan anak-anak masih belum 

memperhatikan keselamatannya sendiri dan memiliki rasa 

ingin tahu yang besar sehingga, untuk menyikapi hal ini 

maka ketinggian railing sebaiknya menyesuaikan 

ketinggian anak-anak yaitu 96.5 cm untuk alasan 

keselamatan. Menyikapi hal ini maka, ketinggian 

railing minimum yang dipilih untuk museum 

rancangan adalah 96.5 cm menyesuaikan ketinggian 

aman anak-anak. 

Dari hasil analisis di atas, maka tindakan yang akan 

diambil mengenai dimensi pada tangga bangunan museum 

seperti pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.28 Skema Tangga 

Sumber: Redraw: (Neufert, Data Arsitek, 1996) (Ruth, 1999) 

Dimensi tangga yang dipilih untuk dapat diaplikasikan 

pada rancangan museum menjadi : 

A. Sudut kemiringan tangga maksimum adalah 

35o. 

B. Tinggi 1 anak tangga maksimum 23 cm. 

C. Lebar pijakan minimum adalah 21 cm 

D. Lebar sirkulasi pada tangga minimum 120 cm. 

E. Jarak tangga dengan langit-langit maupun 

tangga di atasnya minimum 210 cm. 

F. Ketinggian railing minimum adalah 96.5 cm. 

 

 

 

 



73 
Museum Pendidikan dan Mainan Anak Kolong Tangga – Kotabaru, Yogyakarta 

Dewi Retno Prameswari | 12 512 064    

b. Ramp 

1. Anak-anak dan Difabel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.29 Skema Ramp Anak 

Sumber: Redraw (Ruth, 1999) 

Menurut Ruth dalam bukunya Design Standard for 

Children Environment dimensi ramp yang sesuai dengan 

standar pengguna disabilitas anak-anak adalah sebagai 

berikut, mengacu pada gambar. 

A. Kemiringan maksimum 1:8 

B. Lebar sirkulasi minimum untuk 1 orang pengguna 

adalah 41 cm dan untuk 2 pengguna 96 cm. 

Sedangkan pada anak usia 2 hingga 5 tahun lebar 

untuk 1 orang pengguna adalah 30.5 cm dan untuk 

2 orang pengguna yaitu sebesar 76cm. 

 

2. Dewasa difabel 

Pada pengguna dewasa untuk pejalan kaki, standar 

ramp yang ditentukan oleh Neufert (1996) adalah 1:10-1:8. 

Berbeda dengan pengguna berkebutuhan khusus dimensi 

ramp diatur sebagaimana berikut : 

1. Rasio ramp yang dianjurkan terdapat pada indoor 

area adalah 1:12 sedangkan pada outdoor yaitu 

sebesar 1:15 dengan kemiringan 10o (Hermansyah, 

2010). 

2. Ramp dengan rasio 1:12 dengan lebar minimal 



74 
Museum Pendidikan dan Mainan Anak Kolong Tangga – Kotabaru, Yogyakarta 

Dewi Retno Prameswari | 12 512 064    

bordess 120cm (Hermansyah, 2010). 

3. Lebar ramp minimum adalah 95cm dengan 

permukaan ramp yang kasar (Hermansyah, 2010). 

4. Pada awal dan akhir ramp terdapat free area yang 

memiliki permukaan kasar dan lebar 150 cm untuk 

memutar kursi roda (Hermansyah, 2010). 

5. Pada pinggir ramp terdapat low curb  yang 

berfungsi sebagai pembatas ban kursi roda setinggi 

10 cm (Hermansyah, 2010). 

6. Handrail pada ramp setinggi 85 cm (Hermansyah, 

2010). 

Dari kedua kriteria ramp menurut pengguna disabilitas 

dewasa maupun anak-anak, rasio kemiringan ramp ideal 

sebesar 1:12 dimana, pada rasio tersebut lebih 

mengutamakan kenyamanan pengguna karena tenaga yang 

dikeluarkan relatif lebih sedikit (Ruth, 1999). Selanjutnya, 

untuk kriteria ramp yang dapat diaplikasikan pada 

rancangan museum menurut penulis adalah : 

 

 

 

 

Gambar 2.30 Skema Ramp 

Sumber: Ilustrasi Penulis 2016 

Berdasarkan gambar, ramp yang dihasilkan 

dari gabungan penguna adalah sebagai berikut : 

A. Rasio ramp yang dianjurkan terdapat pada 

indoor area adalah 1:12 sedangkan pada 

outdoor yaitu sebesar 1:15 dengan kemiringan 

10o. 

B. Lebar ramp minimum adalah 95cm dengan 

permukaan ramp yang kasar.. 

C. Ramp dengan rasio 1:12  
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D. bordess dengan lebar minimal 120cm. 

E. Pada awal dan akhir ramp terdapat free area 

yang memiliki permukaan kasar dan lebar 150 

cm untuk memutar kursi roda. 

F. Pada pinggir ramp terdapat low curb  yang 

berfungsi sebagai pembatas ban kursi roda 

setinggi 10 cm. 

G. Handrail pada ramp setinggi 85 cm. 

 

Horizontal 

 Dimensi horizontal berkaitan dengan bentangan minimum 

pengguna sehingga bentangan ini dapat digunakan untuk 

menghitung besaran ruang pada rancangan. Bentangan yang 

dipilih untuk menjadi standar acuan minimum berdasarkan 

lebar bahu penguna bangunan, sedangkan untuk bentangan 

maksimum menggunakan ukuran maksimum bentangan 

tangan. Sedangkan untuk penyandang disabilitas dimensi 

yang digunakan adalah bentangan pengguna kursi roda 

sebagai acuan maksimum. Rasio tubuh pada pengguna bangunan 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 2.13 Dimensi Horizontal pengguna 

Anak 
Max. 1.83 m 

Min. 0.5 m 

Dewasa 
Max. 1.8 m 

Min. 0.6 m 

Disabel 
Max. 1.1 m 

Min. 0.95 m 

Sumber : (Neufert, Data Arsitek, 1996; Ruth, 1999) 

 

2.8.2.2 Ketinggian Terkait Penyajian Display 

 Ketinggian sangat berpengaruh dalam bangunan yang 

berfungsi sebagai museum. Ketinggian ini dapat diukur 

berdasarkan jarak dan sudut pandang pengguna bangunan. 

Ketinggian yang diutamakan pada museum adalah ketinggian 

benda pamer untuk mengedukasi pengunjung museum. Adapun 
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dimensi visual pengunjung museum berdasarkan standar yang 

ditetapkan Depdikbud pada tahun 1998 adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.31 Dimensi pada Museum 

Sumber: Ilustrasi Penulis 2016 

Ketinggian manusia dewasa di indonesia rata-rata adalah 

147-158 dan anak-anak usia 0-10 tahun memiliki tinggi rata-rata 

50-130cm (Ruth, 1999; ASEAN DNA, 2014). Dengan dimensi 

yang telah di tetapkan di atas maka. Jarak pandang, 

ketinggian vitrin dan ukuran vitrin maksimum dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

Tabel 2.14 Dimensi Berdasarkan Ukuran Vitrin 
A.Tinggi 

Manusia (m) 

B.Tinggi 

maksimum vitrin 

dari lantai (m) 

C.Ukuran vitrin 

(A-B)x2 karena 30 

deg. ke bawah dan 

atas maka dikali 2 

(m) 

D.Jarak Pandang  

(A-B)/Sin 30 = D/Sin 60 

(m) 

1.47 0.7 1.54 1.31 

1.58 0.7 1.76 1.47 

0.50 0.7 1 1 

1.30 0.7 1.20 1.1 

Sumber :Analisis Penulis 2016 

Jarak pandang merupakan jarak maksimum apabila benda 

koleksi memiliki ketinggian yang sama dengan vitrin. Namun 

apabila benda koleksi memiliki ukuran yang lebih kecil misalnya, 

maka jarak pandang dapat lebih diperkecil. 

 Pada museum mainan anak kolong tangga, mainan pada 

vitrin memiliki ukuran yang bervariatif mulai dari ukuran 3x3cm 

hingga mainan kapal yang memiliki dimensi panjang 1 meter, 

lebar 40 cm dan tinggi 60 cm. apabila menyesuaikan lebar mainan 

yang ada di museum kolong tangga saat ini maka, jarak pandang 

dapat diperpendek menjadi 51 cm berdasarkan rumus yang 

digunakan untuk menghitung jarak pandang ideal pada tabel 

sebelumnya. 
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 Mengingat kondisi di museum Kolong tangga saat ini, 

benda koleksi mainan memiliki dimensi maksimum sebesar 

100x60x60cm maka, penulis memutuskan untuk 

menggunakan jarak pandang optimum 51 cm untuk ruang 

pamer yang ada di dalam museum mainan. Sedangkan untuk 

mengambil gambar pengunjung dan vitrin secara 

keseluruhan diperlukan jarak pandang ideal 200 cm sehingga, 

ruangan pamer minimum yang nantinya dapat di aplikasikan 

dalam museum berdimensi 251x251 cm dengan asumsi 

kelebihan ruang digunakan untuk area sirkulasi.  

 

2.8.3 Kegiatan Edukasi Interaktif 

Edukasi atau pendidikan menurut Sugihartono (2007) pendidikan 

berasal dari kata didik, atau mendidik yang berarti memelihara dan 

membentuk latihan (Harahap, 2013). Bruninghaus dan Knubel dalam 

buku Museum Education in the Context of Museum Functions 

memaparkan tujuan museum adalah untuk memperkenalkan pengetahuan 

dan budaya melalui kegiatan pameran dan edukasi (Widadi, 2010). 

Johnson mengatakan di dalam masyarakat, interaksi adalah suatu 

hubungan timbal balik antara individu dengan individu lainnya, individu 

dengan kelompok dan sebaliknya. Interaksi memungkinkan masyarakat 

berproses sedemikian rupa sehingga membangun suatu pola hubungan 

(Lestari, 2008). 

Pendidikan interaktif pada manusia terjadi dengan berbagai 

macam cara selain dengan sesamanya, interaksi juga terjadi terhadap 

lingkungan sekitarnya, bahkan dengan sebuah mesin sekalipun. Menurut 

Karl Mannheim (2003:65) kontak dapat dibedakan menjadi dua bagian 

yaitu kontak primer dan sekunder. Kontak primer adalah kontak yang 

dilakukan dengan tatap muka dan kontak sekunder adalah kontak yang 

terjadi akibat adanya jarak dan dengan menggunakan media untuk 

menyampaikan informasi (Ajim, 2016).  
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Menurut paparan di atas, kegiatan edukasi interaktif dalam 

bangunan museum menurut penulis adalah memelihara dan 

memperkenalkan budaya dan pengetahuan melalui kegiatan 

pameran yang didukung dengan kontak timbal-balik secara langsung 

dan dengan bantuan media untuk menyampaikan informasi. 

2.8.3.1 Metoda Edukasi Interaktif 

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa 

sebuah hubungan timbal balik dapat dilakukan dengan 2 cara 

maka, dalam hal ini metoda edukasi interaktif dibagi menjadi 

hubungan interaktif manusia dengan media, dan hubungan antar 

manusia yang dibagi menjadi kegiatan interaksi antar individu dan 

interaksi individu dengan kelompok. 

Interaksi Manusia dan Media 

a. Memberikan keterangan pada Koleksi (Widadi,2010). 

b. Menggunakan audio, visual, audiovisual (Widadi,2010). 

c. Display Tactile yaitu menyentuh dan memainkan koleksi 

(Widadi,2010). 

 

Interaksi Manusia dan Manusia 

a. Interaksi Antar Individu 

Pada sebuah bangunan yang berfungsi sebagai bangunan 

museum, interaksi antar individu dapat dibentuk dengan cara 

pemanduan dan dialog edukasi (Widadi,2010). 

b. Interaksi Individu dengan Kelompok 

Dilakukan dengan cara : 

1. Pemanduan antara pemateri dan sekelompok orang 

tertentu(Widadi,2010). 

2. Belajar dan bermain bersama (Widadi,2010). 

3. Role Playing dengan bermain peran atau teater 

museum (Widadi,2010). 

4. Demonstrasi dalam kegiatan museum (Widadi, 

2010).  
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Dari metoda edukasi interaktif yang dijelaskan di atas 

maka, dipilih metoda sebagai berikut untuk kemudian 

diaplikasikan pada tata ruang museum. 

Tabel 2.15 Interaksi Antar Manusia pada Rancangan 
Jenis Interaksi Kegiatan Kebutuhan Ruang 

Interaksi Manusia dengan 

Media 
Keterangan pada benda koleksi Ruang Pameran 

 

Media visual 

Media audiovisual 

Perpustakaan  

Ruang audiovisual 

Display Tactile Ruang bermain indoor 

Interaksi Antar Manusia 

Pemanduan dalam museum : 

a. Demonstrasi 

b. Dialog edukasi 

Ruang Pameran 

Ruang Orientasi 

Melakukan permainan 
Ruang bermain indoor 

Ruang bermain outdoor 

Bermain peran Teater 

Sumber : Analisis Penulis 2016 
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2.9 KAJIAN BANGUNAN ARSITEKTURAL 

2.9.1 Bangunan Relevan Tema 

2.9.1.1 Piramida Louvre – Paris 

Berdiri di halaman utama salah satu museum di Perancis, 

Louvre Piramyd yang dirancang oleh I.M. Pei kini menjadi salah 

satu bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan Musee du 

Louvre. Bangunan yang selesai dibangun pada 1989 ini berfungsi 

sebagai pintu masuk menuju bangunan museum mengingat pintu 

masuk pada museum Louvre sendiri tidak dapat menampung 

jumlah wisatawan setiap harinya (Budiharso, 2012).  

 

 

 

 

Gambar 2.32 Piramida Louvre 

Sumber : galeriarsitektur.com 

Pembangunan piramid ini berawal dari gagasan pemerintah 

Perancis kala itu Presiden Mitterand untuk membangun sebuah 

monumen modern yang melambangkan peran Perancis dalam 

bidang seni, politik, dan ekonomi dunia di akhir abad 20. 

Pendekatan arsitektur yang kontras terhadap bangunan museum 

ini awalnya menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat akibat 

dari pendirian bangunan modern di depan bangunan klasik. 

Namun, ada pula beberapa pihak yang menganggap cara ini sangat 

baik untuk menggabungkan antara bangunan lama yang bergaya 

klasik dan bangunan modern (Galeri Arsitektur, n.d.). 

Berawal dari pernyataan Pei mengenai material transparan 

untuk seseorang yang hidup, Louvre Piramyd dibangun dengan 

dominasi material kaca. Memiliki tinggi 20.6 meter dengan 
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panjang setiap sisinya 35 meter, bangunan ini terdiri dari 603 panel 

kaca berbentuk belah ketupat dan 70 panel kaca berbentuk segitiga 

(Galeri Arsitektur, n.d.). 

Sebagaimana pendekatan yang dilakukan I.M pei 

terhadap pembangunan piramida Louvre, yang dilakukan di 

zona inti bangunan Musee du Louvre. Pendekatan kontras 

dapat dilakukan pada rancangan museum Kolong Tangga di 

kawasan Kotabaru. Namun perlu diperhatikan bahwa 

pendekatan ini harus menyesuaikan konteks sebagaimana 

piramida louvre memilih material kaca transparan untuk 

menunjukkan bagian Musee du Louvre yang terhalangi oleh 

bangunan yang tergolong lebih baru ini. Apabila 

diperhatikan, piramida louvre tidak memiliki kesan ingin 

lebih menonjol berdasarkan ketinggian bangunan yang lebih 

pendek dibandingkan bangunan Musee du Louvre. 

2.9.1.2 Miraikan Museum-Tokyo 

Terletak di kota Tokyo-Jepang, Miraikan yang disahkan 

pada Juli 2001 memiliki tujuan sebagai pusat memperdalam 

pemahaman tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk 

memenuhi tujuan Jepang menjadi bangsa yang kreatif secara 

ilmiah maupun teknologi. 

Area pameran pada Miraikan dibagi menjadi 3 bagian besar 

yang terdiri dari 3 lantai utama (gambar 2.31) yaitu yang pertama 

dan paling utama adalah TSUNAGARI adalah ekhibisi yang 

menggunakan layar berbentuk bola dengan 10.000 pixel dan dapat 

dilihat dari berbagai sisi museum sebagai point of interest pada 

banguanan museum. Tsunagari merupakan Geo-Cosmos yang 

merupakan simbol dari Miraikan (Miraikan, 2015). Pada area 

Tsunagari juga disediakan layar interaktif yang memberikan 

informasi secara menyeluruh mulai dari iklim hingga migrasi 

satwa. 
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Gambar 2.33 Denah Miraikan Museum 

Sumber : http://www.miraikan.jst.go.jp/ 

 

 

 

 

 

Gambar 2.34 Tsunagari  

Sumber : Observasi Penulis 2015 

 Area kedua disebut Explore the frontiers yang terletak pada 

lantai 5F yang memamerkan tentang tata surya dan alam semesta, 

lingkungan di bumi, kehidupan, manusia dan obat-obatan. Pada 

area kedua terdapat simulator agar pengunjung dapat lebih 

memahami dengan cara menjalankan prosedur kesehatan seperti 

operasi tumor misalnya. Area terakhir adalah area ‘create your 

future’ yang berisi tentang inovasi, robot, jaringan dan ekspresi 

digital (Miraikan, 2015). 

 Miraikan museum dikenal karena ruang dalamnya yang 

interaktif. Dapat dilihat dalam gambar bahwa ruang-ruang pada 

museum ini dipenuhi pengunjung yang ikut memainkan dan 

menyentuh benda koleksi. Yang menarik pada museum ini, dalam 

1 lantai museum pada dasarnya merupakan 1 ruangan yang sangat 

luas, namun ruangan ini terbagi oleh panel-panel interaktif 

sehingga mampu memberikan sirkulasi tersendiri bagi pengunjung 

museum. panel pada miraikan museum pada umumnya merupakan 
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panel kaca yang diterangi dengan lampu berwarna hal ini 

digunakan untuk menarik visual pengunjung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.35 Ruang Interaktif Miraikan 

Sumber : Miraikan JST 

Miraikan Museum menunjukkan pentingnya point of 

interest untuk memberikan kesan bagi pengunjung museum. 

hal ini dapat diterapkan pada ruang pamer mengingat 

keberadaannya yang juga mampu membentuk suatu ciri khas 

pada museum rancangan. Peletakan point of interest yang 

tergantung pada langit-langit museum dapat mengoptimalkan 

ruang interaktif pada museum Miraikan. Selain itu, 

Tsunagari digunakan untuk menarik museum menuju lantai 

atas bangunan karena letaknya yang cukup tinggi sehingga 

pengunjung perlu mencapai ketinggian yang sama untuk 

melihat keseluruhan tayangan pada Tsunagari. Tsunagari 

juga digunakan sebagai media audiovisual bagi pengunjung 

museum hal ini dapat diaplikasikan pada rancangan sehingga, 

penyampaian informasi secara audiovisual tidak terfokus 

pada ruang tertentu melainkan mencakup ke keseluruhan 

museum. 
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Pada bangunan rancangan lantai dasar museum 

digunakan sebagai ruang interaktif utama dikarenakan 

luasannya mampu menampung pengunjung museum dalam 

jumlah yang lebih banyak. Sedangkan pada lantai lainnya, 

penggabungan antara fungsi audiovisual, perpustakaan, 

ruang bermain dan teater akan diaplikasikan dengan 

meletakkan fasilitas dalam satu ruang museum sehingga, 

memungkinkan terjadinya rolling apabila masa pamer sudah 

mencapai 1 tahun. Hal ini akan dilakukan mengingat kegiatan 

edukasi dan interaktif diharapkan tidak terfokus pada satu 

titik melainkan mencakup keseluruhan sisi museum. 

Pengaplikasian media audiovisual seperti tsunagari pada 

miraikan museum akan diaplikasikan pada museum yang 

berfungsi untuk menarik pengunjung sehingga dapat 

menghabiskan waktu yang lebih panjang di ruang pameran. 

 

2.9.2 Bangunan Tipologi 

2.9.2.1 T/M Museum of Toys and Miniatures-Kansas 

Museum mainan dan miniatur T/m adalah museum yang 

menampilkan koleksi milik Mary Francis dan Barbara Marshall 

yang dibuka pada tahun 1982. Museum ini sempat ditutup akan 

tetapi telah dibuka kembali tepatnya pada bulan Agustus 2015.  

Merupakan salah satu museum yang terletak di negeri paman 

Sam tepatnya di kota Kansas, museum ini beroperasi di sudut jalan 

Oak no. 52. Museum mainan ini awalnya seluas 651m2 namun 

setelah ekspansi, luas museum mainan kini menjadi kurang lebih 

3700m2 (T/m Museum, 2016).  

Museum ini memiliki 72.000 benda koleksi baik itu mainan 

maupun miniatur dengan ketegori yang bervariasi baik mainan 

maupun miniaturnya. Pengelompokan ini juga diaplikasikan untuk 

membentuk story-line museum. Pengelompokan benda koleksi ini 

dapat dilihat pada tabel berikut (T/m Museum, 2016). 
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Tabel 2.16 Kategori Koleksi pada T/M Museum 

Mainan Miniatur 

1. Mainan laki-laki 

2. Mainan perempuan 

3. Rumah boneka dan 

furniture 

4. Boneka 

5. Permainan 

6. Rumah tangga 

7. Paket mainan 

8. Politik 

9. Agama 

10. Mainan lunak 

11. Transportasi 

1. Arsitektur 

2. Figur 

3. Fine art 

4. Perkakas 

5. Kaca 

6. Alat musik 

7. Alam 

8. Kertas 

9. Aksesoris 

10. Keramik 

11. Logam 

12. Tata ruang 

13. Tekstil  

Sumber : T/m Museum 2016 

 

Merupakan museum pamer tetap, museum ini mendisplay 

benda koleksi dengan berbagai macam cara seperti dengan 

penggunaan vitrin dan panel. Pewarnaan  ruang museum yang 

berfungsi sebagai ruang display menggunakan warna netral seperti 

putih tulang dan coklat susu. Sedangkan untuk ruang interaktif 

seperti ruang bermain anak dan video game menggunakan warna-

warna yang terang seperti merah, kuning, biru dan hijau untuk 

menambahkan nuansa keceriaan. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.36 Ruang Pamer T/m Museum  

Sumber : expedia.com 

 

 

 

 

Gambar 2.37 Ruang Interaktif Museum 

Sumber : http://toyandminiaturemuseum.org/ 

 Pencahayaan pada ruang pamer tetap juga sangat 

diperhatikan dengan menggunakan lampu berwarna kuning 
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maupun putih yang menyorot benda koleksi yang telah dilindungi 

kaca secara langsung tanpa membuat silau mata pengunjung. 

Pemberian informasi pada museum ini dilakukan dengan cara 

paneling dan memberikan keterangan koleksi secara individual 

maupun kelompok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.38 Pemberian Informasi 

Sumber : http://toyandminiaturemuseum.org/ 

Pengelompokan mainan pada museum Kolong Tangga 

dapat menggunakan pengelompokan yang serupa dengan 

yang dilakukan oleh museum T/m dikarenakan mainan yang 

ada di museum Kolong Tangga saat ini sangat beraneka 

ragam. Sehingga, mengacu pada pengelompokan mainan yang 

terdapat di Museum Kolong Tangga pada tahun 2016 dan 

adaptasi dari pengelompokan mainan pada T/m museum 

maka didapatkan pengelompokan koleksi sebagaimana yang 

tercantum pada tabel berikut. 

Tabel 2.17 Kategori Koleksi pada Kolong Tangga 
Kategori Isi 

Musik dan Alat Musik 

 Berdasarkan cara bermainnya : 

Petik 

Tekan 

Tiup 

Gesek 

Pukul 

Musik tradisional 

Lagu wajib nasional 

Lagu Daerah 

Material 

Alami 

Logam  

Kaca 

Keramik 

Tekstil 

Kehidupan 
Politik 

Ekonomi 



87 
Museum Pendidikan dan Mainan Anak Kolong Tangga – Kotabaru, Yogyakarta 

Dewi Retno Prameswari | 12 512 064    

Sosial 

Budaya 

Agama 

Mainan Perang 

Dunia Pria 

Figur 

Transportasi 

Robot  

Senjata 

Perkakas 

Miniatur 

Dunia Wanita 

Boneka  

Miniatur 

Boneka Tangan 

Rumah dan Perabot Boneka 

Aksesoris dan Perhiasan 

Rumah Tangga 

Peralatan sulam dan hasil sulaman 

Daerah Asal 

Berdasarkan Provinsi di Indonesia 

Mainan Mancanegara 

-portugal, cina, jepang, afrika, amerika, 

india, thailand. 

Boneka tradisional dan daerah 

Topeng 

Dongeng dan cerita rakyat 

 

Keseharian 

Sandang (baju adat dan kostum) 

Pangan 

Papan (Rumah Tradisional dan perkakas 

rumah tangga) 

Alat dan kegiatan sekolah 

Sumber : Analisis Penulis 2016 

Pewarnaan ruang museum tetap seperti yang dilakukan 

oleh T/m yang dapat diaplikasikan pada museum Kolong 

Tangga adalah pewarnaan menggunakan warna netral seperti 

putih tulang dan coklat susu. Sedangkan untuk pencahayaan 

museum juga sebaiknya menggunakan cahaya yang langsung 

menyinari benda koleksi sehingga mata pengunjung langsung 

tertuju pada benda-benda koleksi. Sebagaimana yang telah 

dipaparkan bahwa, museum ini menggunakan vitrine dan 

panel untuk mendisplay koleksi mainan sehingga, pada 

museum rancangan cara ini diadaptasi untuk membentuk 

ruang-ruang pamer yang mampu mengedukasi pengunjung 

museum. 
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2.10 KESIMPULAN HASIL ANALISIS 

Dalam proyek rancangan museum yang dilakukan, pendekatan yang 

dipilih untuk merancang museum mainan Kolong Tangga adalah dengan 

menggunakan metode compatible contrast dengan fasad bangunan dan 

bentukan yang didominasi dengan pendekatan kontras dengan batasan tertentu 

seperti elemen material dan pola-pola fasad. Pendekatan ini berdasarkan 

pemikiran bahwa penulis berkeinginan untuk menginformasikan kebaruan 

bangunan kepada masyarakat agar mereka memahami perbedaan antara 

bangunan yang merupakan cagar budaya dan rancangan museum yang bukan 

merupakan bangunan cagar budaya.  

Dalam rancangan museum Kolong Tangga dengan pendekatan aktifitas 

edukasi interaktif dapat disimpulkan dari hasil kajian dan analisis di atas yang 

kemudian dari hasil tersebut akan dilanjutkan terkait dengan persoalan 

perancangan. Kesimpulan tersebut dijabarkan pada sub bab berikut. 

 

2.10.1 Zonasi Museum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.39 Kesimpulan Zonasi Museum 

Sumber :Observasi Penulis 2016 
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2.10.2 Kajian Terkait Bangunan Museum 

Museum rancangan di kawasan Kotabaru tidak terlepas kaitannya 

dengan museum yang terdapat di Taman Budaya Yogyakarta. 

Berdasarkan hal tersebut maka, klasifikasi museum berdasarkan jenisnya 

mengacu pada museum Kolong Tangga yang terlebih dulu ada. 

Berdasarkan hasil klasifikasi museum maka, diketahui bahwa museum 

Kolong Tangga merupakan Museum Swasta yang dibina oleh Yayasan 

Dunia Damai. Untuk klasifikasi museum selanjutnya akan dipaparkan 

dalam tabel berikut. 

Tabel 2.18 Kesimpulan Klasifikasi Museum 
Klasifikasi Jenis Penjelasan 

Koleksi 
Spesialisasi 

Khusus 

Museum Kolong Tangga baik 

yang terletak di Taman Budaya 

maupun pada museum yang telah 

di revitalisasi   menampilkan hal-

hal yang berkaitan dengan dunia 

anak yang di dominasi oleh 

mainan dan juga terdapat koleksi 

yang berkaitan dengan 

pendidikan formal. 

Kedudukan Nasional 

Jenis museum dipilih berdasarkan 

lingkup penugasan yang 

dipaparkan oleh direktorat 

permuseuman. Selain itu, koleksi 

museum berasal dari Indonesia 

bahkan terdapat koleksi yang 

berasal dari luar negeri. 

Waktu dan Lokasi Tetap 

Museum Kolong Tangga 

merupakan museum yang berdiri 

pada tahun 2008 hingga saat ini 

pada tahun 2016, museum ini 

sudah berjalan 8 tahun lamanya 

semejak pertama kali di dirikan. 

Sumber : Analisis Penulis 2016 

Secara ringkas maka klasifikasi museum Kolong Tangga secara 

keseluruhan yaitu, museum kolong Tangga merupakan museum swasta 

dibawah binaan Yayasan dan merupakan museum khusus dengan benda 

koleksi yang terspesialisasi yaitu mainan. Museum ini memiliki kedudukan 

sebagai museum nasional dengan pameran tetap yang dilakukan sejak 

tahun 2008. 

 

2.10.2.1 Persyaratan Teknis Museum 

Berdasarkan hasil analisis persyaratan teknis yang telah 

dilakukan sebelumnya maka didapatkan kesimpulan sebagaimana 

dipaparkan dalam poin-poin berikut : 

1. Terkait dengan tata pameran museum maka, mainan pada 



90 
Museum Pendidikan dan Mainan Anak Kolong Tangga – Kotabaru, Yogyakarta 

Dewi Retno Prameswari | 12 512 064    

museum Kolong Tangga akan disusun berdasarkan jenisnya 

yang diadaptasi dari kategori mainan dari T/m Museum of 

Toys and Miniatures dan kategori pada Museum Kolong 

Tangga pada tahun 2016 sebagaimana pada tabel berikut. 

Tabel 2.19 Kategorisasi Mainan untuk Tata Ruang Museum 

Rancangan      
Kategori Isi 

Musik dan Alat Musik 

 Berdasarkan cara bermainnya : 

Petik 

Tekan 

Tiup 

Gesek 

Pukul 

Musik tradisional 

Lagu wajib nasional 

Lagu Daerah 

Material 

Alami 

Logam  

Kaca 

Keramik 

Tekstil 

Kehidupan 

Politik 

Ekonomi 

Sosial 

Budaya 

Agama 

Mainan Perang 

Dunia Pria 

Figur 

Transportasi 

Robot  

Senjata 

Perkakas 

Miniatur 

Dunia Wanita 

Boneka  

Miniatur 

Boneka Tangan 

Rumah dan Perabot Boneka 

Aksesoris dan Perhiasan 

Rumah Tangga 

Peralatan sulam dan hasil sulaman 

Daerah Asal 

Berdasarkan Provinsi di Indonesia 

Mainan Mancanegara 

-portugal, cina, jepang, afrika, amerika, 

india, thailand. 

Boneka tradisional dan daerah 

Topeng 

Dongeng dan cerita rakyat 

 

Keseharian 

Sandang (baju adat dan kostum) 

Pangan 

Papan (Rumah Tradisional dan perkakas 

rumah tangga) 

Alat dan kegiatan sekolah 

Sumber : Analisis Penulis 

2. Terkait dengan pencahayaan pada museum maka, 

pencahayaan berdasarkan sifat material benda pamer 

museum sehingga, museum akan menggunakan kuat cahaya 

200 lux untuk 3000 jam pameran/tahun. 

3. Warna dinding pada museum di dominasi warna netral 
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seperti putih tulang, abu-abu, crème, coklat dan hitam. 

4. Penghawaan pada museum dikendalikan dengan 

dehumidifier dan air conditioner. Untuk peletakan benda 

koleksi pada bangunan tidak menempel pada lantai dasar 

untuk menghindari kapilaritas air tanah. 

5. Benda koleksi diletakkan dalam vitrine dan terdapat 

replikasi benda koleksi untuk di mainkan dan disentuh oleh 

pengunjung. 

6. Museum dilengkapi dengan CCTV dan sistem pemadam 

kebakaran. Selain itu, Pemipaan khususnya pipa air 

diletakkan relatif jauh dari benda koleksi.  

 

2.10.2.2 Ruang Pada Museum 

Kesimpulan ruang pada bangunan museum berdasarkan hasil 

analisis akan dipaparkan pada sub bab ini. Hasil dari pemilihan 

ruang berdasarkan fungsi adalah sebagaimana tabel berikut. 

Tabel 2.20 Ruang Pada Museum Rancangan 
Jenis Ruang yang diperlukan dalam rancangan 

Ruang  Pokok 

Ruang pamer tetap dan temporer 

Audiovisual 

Teater 

Kantor dan administrasi 

Perpustakaan 

Workshop 

Penyimpanan koleksi 

Ruang bermain 

Ruang pameran 

Ruang audiovisual 

Ruang transit koleksi 

Ruang reparasi 

Ruang  Penunjang 

Toko souvenir dan cafetaria 

Ruang tiket 

Lobi 

Toilet umum 

Toilet karyawan 

Toilet Difabel 

Ruang penitipan barang 

Parkir dan Taman 

Ruang petugas keamanan 

Ruang Komputer dan CCTV 

Sumber : Analisis Penulis berdasarkan (Direktorat Museum, 2008) 

Sedangkan pada ruang luar museum juga dirancang dengan 

pendekatan kegiatan edukasi interaktif yaitu sebagai tempat 

hiburan yang mewadahi aktifitas aktif dan pasif dengan 
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menggunakan pola dasar lanskap cincin radial sebagaimana tertera 

pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.40 Kesimpulan Sirkulasi pada Lanskap 

Sumber : Burkhalter.2016 

Persyaratan bangunan museum lain terkait dengan 

kesimpulan hasil analisis yaitu : 

1. Pembagian ruang museum dipertimbangkan berdasarkan 

aktifitas pengguna yang terbagi menjadi ruang publik, privat 

dan semi-privat. 

2. Keamanan museum dilengkapi dengan sistem CCTV dan 

detektor. 

3. Entrance terbagi menjadi 2 bagian yaitu untuk pengunjung 

sebagai entrance utama dan untuk akses pengelola. 

4. Jumlah mainan minimum yang mempengaruhi kapasitas 

ruang pamer adalah 17.000 koleksi mainan. 

5. Aksesibel terhadap pengguna dengan dimensi pada sirkulasi 

mempertimbangkan anak-anak dan difabel. 

 

2.10.2.3 Fasad Museum Rancangan 

Berdasarkan hasil analisis maka dapat disimpulkan bahwa 

fasad  museum  rancangan menggunakan komponen fasad yang 
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merupakan kombinasi dari selubung bangunan, material precast, 

fasad statis, curtain wall dan dilengkapi dengan LED. 

 

2.10.3 Kajian Terkait Konsep Kawasan Kotabaru 

Konsep pada kawasan Kotabaru terbagi menjadi 2 bagian yaitu 

konsep garden city pada lanskap dan gaya arsitektur indis pada bangunan 

pada kawasan sehingga, berdasarkan hasil analisis konsep lanskap pada 

kawasan Kotabaru, maka didapatkan hasil sebagaimana tabel berikut. 

Tabel 2.21 Kesimpulan Berdasarkan Konsep Kawasan 
Jenis Sikap 

Sirkulasi Menggunakan sirkulasi radial dan linear untuk di adaptasi dalam 

rancangan museum 

Zonasi Museum rancangan menggunakan ruang yang bersifat publik pada titik 

pusatnya yang juga digunakan sebagai ruang terbuka pada kawasan museum. 

Peletakan zona servis pada sisi selatan lokasi rancangan dan peletakan zona 

lainnya menyesuaikan kebutuhan privasi pengguna rancangan. Peletakan zona 

privat diantara zona servis dan zona publik. 

Vegetasi Vegetasi peneduh digunakan sebagai pembatas antara jalan utama dan 

halaman lokasi rancangan mengingat lokasi diapit oleh 2 jalan utama. Selain itu, 

untuk menyesuaikan sekitarnya, akan digunakan pohon peneduh dengan jarak 10 

meter antar pohonnya. Vegetasi pada kawasan rancangan membentuk karakter 

visual. 

Sumber : Analisis Penulis 2016 

Selanjutnya, terkait dengan konsep kedua yaitu gaya arsitektur 

kawasan, batasan yang dipilih untuk menjadi bagian rancangan terkait 

dengan 3 hal yaitu dimensi, pola dan bentuk serta material pada 

bangunan. Untuk kategori dimensi bangunan, kesimpulan dari hasil 

analisis yang di dapatkan adalah sebagaimana tabel berikut. 

Tabel 2.22 Kesimpulan Dimensi Bangunan Indis 
Komponen Sikap 

Modul Grid Modul grid pada bangunan museum menggunakan bentangan struktur 

minimum sejauh 3 meter.  

Massa Bentukan massa dasar segi empat dengan  ketinggian lantai bangunan 

merespon bangunan pada kawasan yaitu dengan tinggi minimum 5 meter dengan 

interior yang mendukung pameran dengan sudut pandang sebesar 30 derajat bagi 

tiap pengguna. 

Atap Proporsi atap bangunan museum berbeda dengan bangunan di sekitarnya. 

Sumber : Analisis Penulis 2016 

Terkait dengan material pada bangunan rancangan, penggunaan 

menggunakan beton bertulang sebagai struktur utama sehingga, hal ini 

akan diadaptasi untuk merespon bangunan museum rancangan. Pada 

fasad bangunan rancangan penggunaan ornamen bidang 3D dan ornamen 

garis linear dapat direspon pada bangunan rancangan namun 

pengaplikasiannya seminim mungkin. Pemecahan bidang fasad juga 

akan dilakukan untuk merespon fasad kawasan sehingga fasad masiv 
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tidak mendominasi. Pada bangunan museum, bukaan menyesuaikan 

benda koleksi yang dipamerkan dalam bangunan. Finishing pada dinding 

eksterior pada lantai dasar khususnya pada bagian yang berhimpitan 

dengan tanah akan dilengkapi dengan batuan alami. Pada bagian muka 

museum dirancang dengan teras terbuka yang memiliki perbedaan level 

dan area drop off bagi pengunjung museum. 

Pada massa yang mempengaruhi bentukan fasad diadaptasi dengan 

massa berjumlah 2 massa yang terdiri dari massa inti simetris atau 

asimetris yang terletak pada bagian tengah lokasi rancangan. dengan 

massa penunjang yang terletak di sisi kanan atau kiri dan berbentuk 

memanjang atau menyiku yang keduanya dihubungkan dengan selasar 

atau massa tunggal. Pada bagian atap bangunan menggunakan proporsi 

yang berbeda dengan bangunan disekitarnya menyesuaikan dengan 

kegiatan yang menjadi konsep museum rancangan. 

 

2.10.4 Kajian Terkait Antopometri Terhadap Rancangan 

2.10.4.1 Sirkulasi 

Seperti yang telah dijelaskan bahwa alur sirkulasi pada 

bangunan museum terbagi menjadi 2 yaitu secara vertikal maupun 

horizontal. Sirkulasi vertikal terbagi menjadi 2 yaitu tangga dan 

ramp sedangkan sirkulasi horizontal terkait dengan bentangan 

pengguna bangunan museum. Berdasarkan hasil analisis diperoleh 

kesimpulan bahwa tangga pada bangunan museum mengacu pada 

poin-poin berikut ini. 

 

 

 

 

Gambar 2.41 Skema Tangga Museum 

Sumber: Redraw: (Neufert, Data Arsitek, 1996) (Ruth, 1999) 

a. Sudut kemiringan tangga maksimum adalah 35o. 

b. Tinggi 1 anak tangga maksimum 23 cm. 

c. Lebar pijakan minimum adalah 21 cm 
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d. Lebar sirkulasi pada tangga minimum 120 cm. 

e. Jarak tangga dengan langit-langit maupun tangga di atasnya 

minimum 210 cm. 

f. Ketinggian railing minimum adalah 96.5 cm. 

Sedangkan untuk dimensi ramp pada bangunan museum 

dapat mengacu pada poin-poin berdasarkan gambar dibawah ini. 

 

 

 

 

Gambar 2.42 Skema Ramp 

Sumber: Ilustrasi Penulis 2016 

a. Rasio ramp yang dianjurkan terdapat pada indoor area adalah 

1:12 sedangkan pada outdoor yaitu sebesar 1:15 dengan 

kemiringan 10o. 

b. Lebar ramp minimum adalah 95cm dengan permukaan ramp 

yang kasar.. 

c. Ramp dengan rasio 1:12. 

d. bordess dengan lebar minimal 120cm. 

e. Pada awal dan akhir ramp terdapat free area yang memiliki 

permukaan kasar dan lebar 150 cm untuk memutar kursi 

roda. 

f. Pada pinggir ramp terdapat low curb  yang berfungsi sebagai 

pembatas ban kursi roda setinggi 10 cm. 

g. Handrail pada ramp setinggi 85 cm. 

Sirkulasi selanjutnya merupakan sirkulasi secara horizontal 

yang dapat dilihat berdasarkan dimensi pengguna yang tertera 

pada tabel berikut ini. 

Tabel 2.23 Dimensi Horizontal pengguna 

Anak 
Max. 1.83 m 

Min. 0.5 m 

Dewasa 
Max. 1.8 m 

Min. 0.6 m 

Disabel 
Max. 1.1 m 

Min. 0.95 m 

Sumber : (Neufert, Data Arsitek, 1996; Ruth, 1999) 
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2.10.4.2 Ketinggian Penyajian Display 

Dengan dimensi yang telah di tetapkan di atas maka. Jarak 

pandang, ketinggian vitrin dan ukuran vitrin maksimum dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 2.24 Dimensi Berdasarkan Vitrin 
A.Tinggi 

Manusia (m) 

B.Tinggi vitrin dari 

lantai (m) 

C.Ukuran vitrin 

(A-B)x2 karena 30 

deg. ke bawah dan 

atas maka dikali 2 

(m) 

D.Jarak Pandang Maksimum 

(A-B)/Sin 30 = D/Sin 60 (m) 

1.47 0.7 1.54 1.31 

1.58 0.7 1.76 1.47 

0.50 0.7 1 1 

1.30 0.7 1.20 1.1 

Sumber :Analisis Penulis 2016 

Tabel di atas merupakan perhitungan maksimum jarak 

pandang berdasarkan dimensi vitrin. Untuk perhitungan optimum 

ruang dan jarak pandang sebagaimana yang telah dipaparkan pada 

sub bab 2.9.4.2 maka, jarak pandang optimum dapat diatur 

sebagaimana poin-poin di bawah ini. 

a. Jarak pandang optimum 51 cm untuk ruang pamer yang ada 

di dalam museum mainan.  

b. Jarak pandang ideal 200 cm untuk pengambilan gambar. 

c. Ruangan pamer minimum berdimensi 251x251cm dengan 

menjumlahkan poin a dengan poin b. 

 

2.10.5 Kajian Terkait Aktifitas Edukasi Interaktif 

Berdasarkan hasil analisis, aktifitas edukasi interaktif yang 

diharapkan pada bangunan museum dilakukan dengan cara memelihara 

dan memperkenalkan budaya didukung dengan kontak timbal balik antar 

manusia maupun manusia dengan media untuk menyampaikan informasi 

sehingga, berdasarkan hasil analisis dapat diambil kesimpulan antara 

aktifitas dan ruang yang dibutuhkan pada tabel berikut. 

Tabel 2.25 Aktifitas Edukasi Interaktif dan Kebutuhan Ruangnya. 
Jenis Interaksi Kegiatan Kebutuhan Ruang 

Interaksi Manusia dengan Media Keterangan  pada benda koleksi Ruang Pameran 

 

Media visual 

Media audiovisual 

Perpustakaan  

Ruang audiovisual 

Display Tactile Ruang bermain indoor 

Interaksi Antar Manusia 

Pemanduan dalam museum : 

a. Demonstrasi 

b. Dialog edukasi 

Ruang Pameran 

Ruang Orientasi 

Melakukan permainan Ruang bermain 

Bermain peran Teater 

Sumber : Analisis Penulis 2016 
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2.10.6 Kajian Terkait Bangunan Relevan 

Pada sub bab ini akan ditampilkan kesimpulan berdasarkan hasil 

analisis dari 4 bangunan yang dijadikan studi untuk pengembangan 

rancangan museum. Penjabaran kesimpulan masing-masing bangunan 

dipaparkan sebagaimana tabel berikut. 

Tabel 2.26 Kesimpulan Terkait Bangunan Relevan 
Jenis Bangunan Kesimpulan 

Tipologi T/M Museum -Kansas 

 Pewarnaan bangunan museum di dominasi warna putih 

tulang dan coklat susu 

 Pencahayaan langsung menyorot benda koleksi. 

 Display pada museum menggunakan vitrine dan panel. 

Relevan 

Tema 

Miraikan Museum-Tokyo 

 Memberikan Point of Interest pada Museum sebagai 

pemberi kesan pengunjung. 

 Point of Interest dapat diletakkan di langit-langit museum. 

 Ruang audiovisual mencakup keseluruhan sisi museum. 

 Ruang audiovisual, perpustakaan, ruang bermain dan teater 

terletak dalam satu wilayah yang sama untuk mencapai 

tujuan interaktif. 

Piramida Louvre – Paris 

 Penggunaan material yang dapat merespon kawasan. 

 Bangunan baru tetap membaur pada bangunan lama dengan 

permainan ketinggian maupun material. 

Sumber : Analisis Penulis 2016 
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2.11 KESIMPULAN PERSOALAN PERANCANGAN 

Berdasarkan kesimpulan hasil analisis pada sub bab sebelumnya, akan  

dikelompokkan berdasarkan persoalan desain yang terkait bangunan rancangan 

yang mencakup tata ruang, lanskap dan fasad. Hasil dari Kesimpulan persoalan 

perancangan ini nantinya akan dilanjutkan untuk pedoman analisis dalam 

menentukan rancangan bangunan museum. Pengelompokan persoalan 

perancangan ini dipaparkan sebagai berikut. 

 

2.11.1 Tata Ruang 

1. Skema pembagian zonasi kawasan museum terdapat pada gambar 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.43 Zonasi Terkait Tata Ruang 

Sumber: Ilustrasi Penulis 2016 
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2. Ruang-ruang museum terdapat pada museum sebagaimana tabel di 

bawah ini 

Tabel 2.27 Kebutuhan Ruang Berdasarkan Kesimpulan Hasil Analisis 
Jenis Ruang yang diperlukan dalam rancangan 

Ruang  Pokok 

 Ruang pamer, Ruang bermain dan Workshop, Ruang audiovisual 

dan Perpustakaan 

 Ruang Orientasi 

 Teater 

 Kantor dan administrasi 

 Penyimpanan koleksi 

 Ruang transit koleksi 

 Ruang reparasi 

 Toko souvenir dan cafetaria 

Ruang  Penunjang 

 Ruang tiket 

 Lobi 

 Toilet umum, karyawan, difabel, Ruang penitipan barang 

 Parkir dan Taman 

 Ruang petugas keamanan 

 Ruang Komputer dan CCTV 

Sumber : Analisis Penulis 2016 
3. Tata pameran disusun berdasarkan berikut 

Tabel 2.28 Pembagian Alur Pameran pada Museum Rancangan 
Kategori Isi 

Musik dan 

Alat Musik 

Berdasarkan cara bermainnya (Petik, Tekan, Tiup, Gesek, Pukul), Musik tradisional, 

Lagu wajib nasional, Lagu Daerah 

Material Alami, Logam , Kaca, Keramik, Tekstil 

Kehidupan Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, Mainan Perang 

Dunia Pria Figur, Transportasi, Robot , Senjata, Perkakas, Miniatur 

Dunia 

Wanita 

Boneka, Miniatur, Boneka Tangan, Rumah dan Perabot Boneka, Aksesoris dan 

Perhiasan, Rumah Tangga, Peralatan sulam dan hasil sulaman 

Daerah 

Asal 

Berdasarkan Provinsi di Indonesia, Mainan Mancanegara (portugal, cina, jepang, 

afrika, amerika, india, thailand), Boneka tradisional dan daerah, Topeng, Dongeng 

dan cerita rakyat 

Keseharian 
Sandang (baju adat dan kostum), Pangan, Papan (Rumah Tradisional dan perkakas 

rumah tangga), Alat dan kegiatan sekolah 

Sumber : Analisis Penulis 

4. Peletakan ruang audiovisual di setiap sisi museum, perpustakaan, 

ruang bermain dan teater terletak dalam satu wilayah yang sama untuk 

mencapai tujuan interaktif. 

5. Pencahayaan menggunakan kuat cahaya 200 lux untuk 3000 jam 

pameran/tahun dengan menyorot ke arah benda pamer. 

6. Warna ruang pada museum di dominasi warna netral yaitu putih 

tulang, crème, coklat. 

7. Penghawaan ruang dikendalikan dengan dehumidifier dan air 

conditioner dan peletakan benda koleksi tidak menempel pada lantai 

bangunan untuk menghindari kapilaritas air tanah. 

8. Museum dilengkapi dengan CCTV dan sistem pemadam kebakaran. 

Selain itu, Pemipaan khususnya pipa air diletakkan relatif jauh dari 

benda koleksi.  
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9. Lebar ruang pamer minimum di tiap sisi pameran seluas 6.3m2 yang 

berarti luas minimum tiap kategori 39.7m2 dan luas Ruang pamer total 

minimum 278m2 untuk kapasitas minimum 17.000 koleksi mainan. 

10. Benda koleksi utama diletakkan dalam vitrine dengan ketinggian dari 

permukaan lantai maksimum sebesar 70 cm berdasarkan standar 

depdikbud dan dimensi ketinggian vitrine 1.2 m. 

11. Massa utama berbentuk simetris atau asimetris dengan bentuk massa 

dasar segi empat dan peletakan pada bagian tengah lokasi rancangan. 

12. Bangunan penunjang menyiku atau memanjang yang terletak di sisi 

kanan atau kiri dengan selasar sebagai penghubung dengan massa 

utama. 

13. Entrance terbagi menjadi 2 bagian yaitu untuk pengunjung sebagai 

entrance utama dan untuk akses pengelola. 

14. Jarak antar kolom minimum sebesar 3 meter dan dapat dikembangkan 

berdasarkan dengan kelipatannya. 

15. Ketinggian lantai bangunan merespon bangunan pada kawasan yaitu 

dengan tinggi minimum 5 meter 

16. Lebar area sirkulasi minimum sebesar 2 meter. 

17. Sirkulasi pada museum mengacu pada tabel berikut ini. 

Tabel 2.29 Sirkulasi Vertikal Terkait dengan Tata Ruang 

Tangga 

 Sudut kemiringan tangga maksimum adalah 35o. 

 Tinggi 1 anak tangga maksimum 23 cm. 

 Lebar Pijakan Minimum adalah 21 cm 

 Lebar sirkulasi pada tangga minimum 120 cm. 

 Jarak tangga dengan langit-langit maupun tangga di atasnya minimum 210 cm. 

 Ketinggian railing minimum adalah 96.5 cm. 

Ramp 

 Rasio ramp yang dianjurkan terdapat pada indoor area adalah 1:12 sedangkan 

pada outdoor yaitu sebesar 1:15 dengan kemiringan 10o. 

 Lebar ramp minimum adalah 95cm dengan permukaan ramp yang kasar.. 

 Ramp dengan rasio 1:12. 

 bordess dengan lebar minimal 120cm. 

 Pada awal dan akhir ramp terdapat free area yang memiliki permukaan kasar 

dan lebar 150 cm untuk memutar kursi roda. 

 Pada pinggir ramp terdapat low curb  yang berfungsi sebagai pembatas ban 

kursi roda setinggi 10 cm. 

 Handrail pada ramp setinggi 85 cm. 

Sumber : Analisis Penulis 
 

2.11.2 Fasad 

1. Fasad museum rancangan menggunakan komponen fasad yang 

merupakan kombinasi dari selubung bangunan, material precast, fasad 

statis, curtain wall dan dilengkapi dengan LED dan finishing dengan 
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warna yang tidak mencolok untuk merespon kawasan. 

2. Fasad menggunakan ornamen bidang 3D dan ornamen garis linear 

seminimal mungkin yang memecah fasad secara vertikal. 

3. Dinding pada bagian bawah fasad diberikan batuan alami sehingga 

fasad terpecah secara horizontal dengan material fasad di atasnya. 

4. Material pada bangunan rancangan menggunakan beton bertulang 

sebagai struktur utama. 

5. Pada bagian muka museum dirancang dengan teras yang memiliki 

perbedaan level dan area drop off bagi pengunjung museum. 

 

2.11.3 Lansekap 

1. Mewadahi aktifitas aktif dan pasif untuk merespon kegiatan edukasi 

interaktif. 

2. Menggunakan pola lanskap cincin radial yang dihubungkan dengan 

garis linear dengan titik pusat sebagai ruang terbuka publik.  

3. Zonasi yang terdiri dari ruang parkir, ruang terbuka (tempat bermain 

dan ruang pamer outdoor), dan perletakan massa museum. 

4. Vegetasi peneduh digunakan sebagai pembatas antara jalan utama dan 

halaman lokasi rancangan mengingat lokasi diapit oleh 2 jalan utama. 

Selain itu, untuk menyesuaikan sekitarnya, akan digunakan pohon 

peneduh dengan jarak 10 meter antar pohonnya. 

5. Vegetasi juga sebagai media pembentuk visual kawasan museum. 


