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BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1 Kajian Pengalaman Kerja 

 Studio Profesional Satu dalam Pendidikan Profesi Arsitek 

memberikan saya kesempatan untuk merasakan pengalaman berpraktek 

professional dalam dunia arsitektur. Pada kesempatan tersebut saya 

mendapatkan amanat untuk melakukan magang di salah satu kantor biro 

konsultan di Yogyakarta yaitu, CV.Karya Citra Mandiri. Berbekal dengan 

surat yang diberikan oleh kampus untuk dibawa ketika bertemu dengan pihak 

konsultan, maka dimulailah proses kerja professional saya di kantor konsultan 

tersebut. Dengan dikeluarkannya surat tugas oleh pihak konsultan, maka saya 

diberikan tugas untuk membantu dan menjadi asisten arsitek Ir. Revianto 

Budi Santosa, M.Arch (selaku arsitek kepala) untuk menyelesaikan proyek 

perancangan Gedung Pameran Tetap Museum Sonobudoyo. Berbagai 

pengalaman saya dapat disepanjang proses desain yang menghabiskan waktu 

kurang lebih empat bulan (semenjak saya bergabung). Proyek ini 

direncanakan pada tahun 2017 dan akan mulai dilaksanakan pada awal tahun 

2018 nanti. 
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1.2 Kajian Ringkas Mengenai Proyek 

Museum Sonobudoyo didirikan oleh Yayasan Java Institut yaitu salah 

satu organisasi yang berkecimpung dibidang Kebudayaan Jawa yang 

anggotanya terdiri dari orang asing dan Indonesia. Keputusan pendirian 

museum ini merupakan hasil kongres Java Institut di Surakarta tahun 1931. 

Arsitek terkemuka bernama Ir. Th. Karsten dimana banyak menghasilkan 

karya rencana gambar bangun di Jawa termasuk bangunan Museum 

Sonobudoyo Yogyakarta.  

 

 

Gambar 1. Denah Lokasi Museum Sonobudoyo 

(Sumber : Penulis 2017) 

 

Museum Sonobudoyo yang berlokasi di pusat kota / titik nol Km 

memiliki 397 dari 62.661 atau 0,6 % dari keseluruhan koleksi yang saat ini 

dipajang dalam Komplek Museum. Dalam upaya meningkatkan pelayanan 

kepada pengunjung Museum Sonobudoyo akan meningkatkan sarana 

prasarana museum.  
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Berdasarkan Masterplan Museum Sonobudoyo Tahun 2014 telah 

diamanatkan untuk melakukan pembangunan gedung baru dan 

lingkungannya yang terletak di bagian belakang komplek Museum 

Sonobudoyo Unit 1, Jl. Trikora No. 6 Yogyakarta.  

 

 

 

Tabel 1. Data Umum Proyek Gedung Pameran Tetap Museum Sonobudoyo 

(Sumber : Penulis 2017) 

 

Tugas, Fungsi, dan Aktivitas Pokok Museum Sonobudoyo, yaitu: 

•  Pengelolaan benda-benda koleksi museum yang memiliki nilai budaya 

dan ilmiah. 

• Melaksanakan bimbingan edukatif cultural 

• Merawat, menyimpan benda koleksi museum 

• Melestarikan dan mengembangkan koleksi museum 

• Melakukan publikasi museum 

• Melayani masyarakat di bidang sumber pustaka/perpustakaan 
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1.3 Latar Belakang Penulisan 

Museum Negeri Sonobudoyo terletak di Jalan Trikora Nomor 6 

Yogyakarta, tepatnya di sebelah utara Alun-alun Utara Kraton Yogyakarta. 

Museum Negeri didirikan oleh Java Instituut, yaitu Yayasan Kebudayaan 

Jawa, Bali, Lombok dan Madura pada masa kolonial yang anggotanya terdiri 

atas orang asing dan pribumi. Panitia perencana pendirian museum dibentuk 

pada tahun 1935 Masehi dengan anggota antara lain Ir. Th. Karsten P.H.W. 

Sitsen dan Koepperberg.  

Koleksi Museum Sonobudoyo yang berjumlah 62.661 buah meliputi 

koleksi Geologika, Biologika, Numismatika, Filologika, Keramologika, Seni 

Rupa, Teknologika, dan beragam senjata. Selain itu juga ada beberapa koleksi 

yang merupakan hibah dari masyarakat, khususnya berupa senjata seperti 

keris, tombak, dan lainnya.  

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada pengunjung Museum 

Sonobudoyo akan meningkatkan sarana prasarana museum. Berdasarkan 

Masterplan Museum Sonobudoyo Tahun 2014 telah diamanatkan untuk 

melakukan pembangunan gedung baru dan lingkungannya yang terletak di 

bagian belakang komplek Museum Sonobudoyo Unit 1, Jl. Trikora No. 6 

Yogyakarta. Gedung baru tersebut direncanakan akan digunakan Museum 

Sonobudoyo. Pembangunan gedung baru Museum Sonobudoyo dan 

lingkunganya sangat diperlukan mengingat koleksi yang dipamerkan di 

Pameran Tetap hanya 397 dari 62.661 atau 0,6 % dari keseluruhan koleksi. 

(KAK Penyusunan DED Gedung Pameran Tetap Museum Sonobudoyo) 

Berdasarkan SK Menteri NoPM.89/PW.007/MKP/2011 tentang 

Benda Cagar Budaya, Museum Sonobudoyo termasuk dalam kategori 

bangunan cagar budaya yang dengan kata lain membutuhkan pendekatan 

khusus dalam metode perancangannya sebagaimana dimaksutkan dalam 

upaya untuk meningkatkan pelayanan museum kepada masyarakat.   

Konservasi, adalah upaya untuk mengkonservasi bangunan, mengefisienkan 



ARSITEKTUR INFILL MUSEUM 
Studi Kasus : Rancangan Gedung Pameran Tetap dalam Komplek  Museum Sonobudoyo,  

D.I Yogyakarta | Seminar Desain Arsitektur 

 

 

5 Kuncoro Rizqy Irianto., S.Ars | 16515048 

penggunaan dan mengatur arah perkembangan di masa mendatang. Bahkan 

dalam dalam Piagam Burra pengertian konservasi dapat meliputi seluruh 

kegiatan pemeliharaan dan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat dan 

dapat pula mencakup: preservasi, restorasi, rekonstruksi, adaptasi dan 

revitalisasi (Marquis-Kyle & Walker, 1996). 

Dalam arsitektur konservasi, terdapat beberapa metode atau 

pendekatan yang dapat dilakukan dalam proses desain, salah satunya adalah 

arsitektur infill. Arsitektur Infill adalah salah satu metode desain konservasi 

di bidang arsitektur yang merupakan proses atau usaha penyisipan bangunan 

pada lahan kosong dalam karakter lingkungan yang kuat dan teratur. Namun 

dalam upaya pembangunan baru pada kawasan bersejarah, arsitektur infill 

berkembang menjadi urban infill development, yakni tidak terbatas pada 

penyisipan bangunan saja, namun lebih kepada penyisipan berbagai aktivitas 

baru yang dibarengi dengan penyediaan wadah/fasilitas fisik kegiatan, berupa 

(kelompok) bangunan. (M.Trieb et al, 1988). 

Menginat urgensi dari kebutuhan akan penambahan fasilitas guna 

meningkatkan sarana dan prasarana museum, maka diperlukan sebuah 

metode khusus dalam proses perancangan Gedung Pameran Tetap Museum 

Sonobudoyo ini. Arsitektur Konservasi dengan pendekatan Infill Design 

dipilih untuk menjadi solusi desain mengingat Komplek Museum 

Sonobudoyo sendiri merupakan kawasan heritage yang perlu penanganan 

khusus. Maka dari itu, tulisan ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap 

hasil rancangan untuk mengetahui sejauh mana tingkat eksplorasi dan 

kesesuaian terhadap proses desain yang telah dilakukan dengan metode 

Arsitektur Infill tersebut. Setidaknya ada beberapa poin utama yang akan 

akan menjadi fokus penelitian yaitu elemen fasad berupa proporsi fasade, 

material,warna dan detil dan komposisi massa berupa komposisi bentuk, garis 

sempadan, skala, dan ketinggian bangunan. 
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1.4 Rumusan Permasalahan 

Bagaimana penerapan metode perancangan arsitektur infill pada 

rancangan Gedung Pameran Tetap Museum Sonobudoyo 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis elemen-elemen arsitektur 

berdasarkan teori-teori arsitektur infill pada Rancangan Gedung Pameran 

Tetap Museum Sonobudoyo.  

1.6 Sasaran Penelitian 

Untuk mengetahui sejauh mana eksplorasi dan kesesuaian terhadap 

proses desain yang telah dilakukan dengan metode Arsitektur Infill. Beberapa 

poin yang akan menjadi sasaran utama penelitian adalah : 

• Elemen fasad berupa proporsi fasad, material, warna dan detail. 

• Komposisi massa berupa komposisi bentuk, garis sempadan, skala, dan 

ketinggian bangunan. 

1.7 Metode Penelitian 

Metode analisis yang dilakukan berdasarkan interpretasi mengenai 

konsep perancangan museum berbasis arsitektur infill. Rancangan Gedung 

Pameran Tetap Museum Sonobudoyo dianalisa berdasarkan unsur-unsur 

dominan dalam arsitektur infill yaitu elemen fasad dan komposisi massa. 

Beberapa unsur dominan tersebut akan dibandingkan antara rancangan 

bangunan baru dengan komplek eksisting. Melalui parameter-parameter 

unsur dominan ini dapat diketahui kesesuaian desain terhadap metode 

Arsitektur infill yang dipilih pada proses perancangan Gedung Pameran Tetap 

Museum Sonobudoyo. 
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1.8 Kerangka Berpikir 

 

 

 

Diagram 1. Kerangka Berpikir 

 (Sumber : Penulis 2017) 

 

 

 

 

 


