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BAB 2 KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Arsitektur Konservasi 

Konservasi, adalah upaya untuk mengkonservasi bangunan, 

mengefisienkan 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). 

 

Pengertian Arsitektur Konservasi 

Pengertian konservasi adalah pengelolaan manusia atas pemanfaatan 

organisme atau ekosistem sedemikian agar pemanfaatan atau pemakaian yang 

bersangkutan berkelanjutan. Sejatinya konservasi bukan hanya merupakan 

upaya pemeliharaan semata-mata, namun harus mengakomodasikan dan 

menyertakan kehidupan baru yang sesuai bagi kebutuhan masyarakat dalam 

bentuk penyertaan potensi masyarakat dan fungsi aktivitas baru. Dengan kata 

lain konservasi atau pemugaran bukanlah anti pembangunan (perubahan). 

 

Kriteria Bangunan Konservasi 

Dari pemahaman yang bervariasi tentang bangunan Bersejarah / 

heritage itu, berikut beberapa teori yang mendukung untuk lebih memahami. 

Menurut catanese, kriteria pemilihan obyek kawasan bersejarah tersebut 

adalah: 

• Kriteria estetika atau keindahan , yaitu berkaitan dengan keindahan nilai 

arsitektural dari beberapa masa. 

• Kriteria kekhasan, yaitu bangunan-bangunan yang merupakan wakil dari 

kelas atau type bangunan tertentu 
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• Kriteria kekhasan, yaitu kriteria yang merupakan bangunan terakhir yang 

tinggal atau merupakan peninggalan terakhir dari gaya yang mewakili 

zamannya. 

• Kriteria keluarbiasaan , yaitu kriteria yang dilihat berdasarkan bangunan 

yang paling menonjol, besar, tinggi, dan sebagainya. 

• Kriteria peran sejarah, yaitu kriteria berdasarkan peran dimana sebuah 

bangunan atupun lingkungan mempunyai peran dalam 

peristiwaperistiwa sejarah sebagai ikatan simbolis antara peristiwa yang 

lalu dengan peristiwa yang ada sekarang. 

 

Penggolongan Level Konservasi Bangunan 

Acuan dalam menetukkan intensitas pelestarian berdasarkan jenis bangunan  

 

Level Konservasi 

Kategori 

Bangunan 

Konservasi 

Perilaku Yang Dapat Diterapkan 

I 

(Pelestarian Kuat) 

Bangunan Inti 

/ Core 

Tidak diperbolehkan untuk 

diubah 

II 

(Pelestarian Sedang) 

Bangunan 

Periferi 

Dimungkinkan untuk dirubah 

dengan segala perubahan kecil 

III 

(Pelestarian Lemah) 

Bangunan 

Pelengkap 

Dimungkinkan untuk diubah 

dengan sekala perubahan sedang 

IV 

(Boleh Dibongkar) 

Bangunan 

Budidaya 

Dimungkinkan untuk diubah 

dengan segala perubahan besar. 

 

Tabel 2. Intensitas Pelestarian Berdasarkan Jenis Bangunan 

 (Sumber : Balai Konservasi) 
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Metode Desain Arsitektur Konservasi 

Secara garis besar, metode desain Arsitektur Konservasi sama dengan 

Arsitektur Kontekstual berdasarkan lingkup pembahasan, skala bangunan. 

a. Adaptasi Fungsi atau Alterasi (Adaptive Re-Use or Alteration)  

Pada pendekatan alterasi, perancang berusaha mengadaptasi fasade atau 

tampak \ bangunan pada fungsinya yang baru, melalui perubahan-

perubahan pada fasade atau tampak bangunan. Tetapi bentuk dasar 

bangunan tidak dirubah, sehingga kesan bangunan dahulu tetap terasa, 

sedangkan penerapan adaptasi fungsi, merupakan usaha untuk 

menyesuaikan kondisi bangunan mempertahankan bangunan lama. 

b. Penyisipan (Infill) 

Suatu usaha penyisipan bangunan baru pada lahan kosong dalam suatu 

lingkungan dengan karakteristik kuat dan teratur 

c. Insertion  

Adalah upaya menghadirkan sebuah nagunan baru dengan cara 

menyidsipkan kedalam satu kompleks pada area bangunan existing 

 

Pendekatan Desain Arsitektur Infill (Penyisipan) 

Pendekatan desain menggunakan parameter elemen-elemen visual bangunan 

sekitar. 

 

Proporsi Fasad Komposisi Masa Bangunan Lain-Lain 

Proporsi bukaan Tinggi bangunan 
Langgam arsitektural 

dan penataan lansekap 
Bahan bangunan Garis sempadan bangunan 

Warna Bentuk massa 

 

Tabel 3. Parameter Elemen-Elemen Visual Bangunan Sekitar 

(Sumber : Skripsi Ary Rahman – Hotel Bisnis) 
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Dalam tata laksana pelestarian cagar budaya, istilah infill 

development sering di identikkan sebagai teknik insersi. Insersi secara 

harfiah berasal dari kata insertion atau sisipan. Kaitannya dalam upaya 

konservasi berarti penghadiran bangunan baru dalam satu kompleks 

bangunan cagar budaya tanpa merobohkan bangunan cagar budaya tersebut 

melalui teknik penyisipan. Pendekatan desain melalui infill development akan 

menghasilkan kehadiran bangunan selaras atau kontras dengan bangunan 

lamanya. 

 

 

 

Diagram yang menjelaskan 

laras/kontras pada bentuk bangunan 

Diagram yang menjelaskan 

laras/kontras pada fasade bangunan 

 

Tabel 4. Laras/Kontras pada bentuk bangunan dan laras kontras pada fasad 

bangunan 

(Sumber : Insertion, Mila Ardiani) 
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Terdapat empat pendekatan desain dalam arsitektur infill, yaitu (lepas dari 

berbagai macam style dalam arsitektur): 

 

MATCHING 

Penjelasan • Bangunan baru dirancang dengan gaya arsitektur sama 

seperti bangunan aslinya dengan membuat imitasi elemen 

bangunan bersejarah sekitarnya, yaitu menggunakan 

material dan detail yang mirip 

• Perancangan ini terlihat pada eksterior bangunan untuk 

menyesuaikan langgam bangunan. 

Prinsip- 

Prnsip 

 

Contoh Hotel Ibis Surabaya, karya 

konsultan Arkonin. 

Bangunan insertionnya 

menempel dibelakang 

bangunan lama. Hal ini 

agar bangunan heritagenya 

tampil sebagai foreground. 
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KOMPATIBEL LARAS 

Penjelasan Pada perancangan ini, elemen-elemen visual bangunan baru 

dibuat mirip, namun detilnya dibuat lebih sederhana. 

Prinsip- 

Prnsip 

 

 

Contoh British musium 

karya Norman 

Foster. Bangunan 

insertion-nya 

berada di dalam 

bangunan lama . 

Hal ini terjadi 

apabila bangunan 

lama merupakan bangunan dengan level konservasi 2 di mana 

fasad harus diperhatikan agar terlihat sisi sejarahnya.  
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KOMPATIBEL KONTRAS 

Penjelasan Pada perancangan ini, gubahan massa disesuaikan dengan 

bangunan lama, namun komposisi hubungannya dibuat kontras, 

terutama pada pemilihan penggunaan fasad dan bentuk 

bangunan. 

Prinsip- 

Prnsip 

 

Contoh Librari at Waterford. Bangunan 

insertion-nya menempel 

mengelilingi bangunan lama.  
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KONTRAS 

Penjelasan • Bangunan sekitar tapak memiliki beragam langgam 

arsitektural dari berbagai periode waktu pembangunan 

yang berbeda sehingga bangunan baru dan lama 

seharusnya terpisah langgam. 

• Pendekatan kontras ini menggunakan material dan 

tampilan modern serta sederhana, namun bentuk 

bangunannya jauh berbeda dengan bangunan eksistingnya. 

Prinsip- 

Prnsip 

 

Contoh  Le Fresnoy Karya Bernard 

Tchumi. Bangunan insertionnya 

melingkupi bangunan lama. Hal 

ini dapat terjadi apabila bangunan 

lama bukan merupakan bangunan 

dengan level konservasi 1 yang harus diperlihatkan dari fasad 

agar terlihat sisi sejarahnya. 

 

Tabel 5. Klasifikasi pendekatan dalam Arsitektur Infill 

(Sumber : Insertion, Mila Ardiani) 
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2.2 Teori-Teori Pendukung Tema (Arsitektur Infill) 

Contextual Architecture, oleh Keith Ray 

Salah satu pendekatan kontekstual, yang meliputi : 

• Alteration, yaitu adaptasi tampak bangunan lama dengan fungsi baru, 

tanpa melakukan perubahan 

• Infill, dapat diterapkan pada lahan dengan karakter tertentu dan teratur 

sehingga penyelesaian rancangannya bersifat detail. 

 

Architecture in Context, oleh Brent C Brolin 

Contextual Architecture bekaitan dengan gaya, kesulitan yang akan 

timbul dalam menetukan hubungan bangunan eksisting dengan bangunan 

baru, dengan waktu dan gaya yang berbeda. Upaya simpatik untuk dapat 

mempertautkan bangunan lama dengan bangunan baru ditempuh dengan cara: 

• Mengenali motif-motif desain setempat 

• Menggunakan bentuk-bentuk dasar yang sama dan kemudian diatur 

kembali sehingga terlihat memiliki bentuk yang berbeda 

• Mengabstrasikan bentuk-bentuk aslinya 

• Mencari bentuk-bentuk baru yang memiliki efek visual yang mendekati 

sama. 

 

Context and Contrast, oleh R. Heydman & A.Jaszweski 

Designing in context, merupakan desain yang memiliki kaitan-kaitan 

visual dengan lingkungan sekitarnya, sehingga menciptakan efek visual yang 

menyeluruh dan menyatu. Bangunan baru selayaknya memperkuat dan 

meningkatkan karakter lingkungan pola-pola setempat. 
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Urban Renewal Eric Owen Moss 

Arsitektur harus ikut dalam pembaharuan suatu kawasan. Adanya 

pandangan baru dimana arsitektur yang baik layak untuk dijadikan bahan  

pertimbangan, adapun ciri dari desain Eric Owen Moss dalam mendesain atau 

mernovasi suatu bangunan, antara lain : 

• Conflick the Object 

Konflik dalam desain bangunannya antara object satu dengan pre / post 

object, bangunan eksisting, sejarah menbanguna suau motion shingga 

ruang didalamnya juga memiliki motion(membangun motion dalam 

arsitektur) 

• Dialog with their Context 

Desain bangunan moss tidak hanya sebuah bangunan yang mperhatikkan 

lingkungan saja melainkan bangunan mampu beradaptasi dengan 

lingkungan sekitar 

• Unique Desain 

Bangunannya tidak monochromatic dengan bangunan lainnya 

• Excitement and Touch of Mistery 

Desain bangunan Moss memberikan kegembiraan dan seperti 

menambahkan suatu stimulus dan impils pada lingkungan dan 

masyarakat sekitar 

• Equilibrium 

Meskipun ingin memberikan conflict antara object yangada dengan pre / 

post object, Moss menginginkan adanya keseimbangan antara keduanya, 

memori dari masa lalu pada bangunan lama dengan creative Impulse dari 

hasil rancangan barunya. 
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Pendalaman Teori 

Dari beberapa teori diatas dapat disimpulkan beberapa langkah untuk 

melakukan infill design baik di area yang bangunan eksitingnya merupakan 

bangunan heritage atau bukan yakni : 

• Melihat kondisi kompleks area bangunan eksisting berada dan 

lingkungan area urban sekitar 

• Mempelajari kondisi existing, utilitas, struktur dll 

• Membuat konsep dan kriteria perancangan 

• Memilih pendekatan desain yang sesuai 

• Melakukan komposisi/ proporsi desain untuk bentukan dan tampak 

bangunan. 

• Membuat sintesa berupa konklusi desain. 
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2.3 Kajian Preseden 

Memorial Park Soekarno Blitar dan Museum Nasional Jakarta 

Kawasan Memorial Park Soekarno Blitar merupakan kawasan 

makam Soekarno yang menjadi salah satu ikon kota Blitar, Jawa Timur 

karena nilai historisnya yang kental dan bangunan barunya yang memiliki 

fungsi museum dan perpustakaan menggunakan tipologi bangunan yang 

berbeda dibandingkan bangunan dengan fungsi sejenis. Bentukan bangunan 

baru yang terinspirasi candi penataran (salah satu candi yang terdapat di 

Blitar) membuat bangunan baru hadir dengan kontras dengan lingkungan 

sekitarnya.Adaptasi bentukan kontras dari candi tersebut dapat telihat pada 

bentuk atapnya yang datar, dan bentukan bangunannya yang menyerupai 

candi. Bangunan baru dan bangunan bersejarah pada eksisting dihubungkan 

melalui sebuah sumbu transisi. Sumbu ini merupakan plasa yang terdapat 

relief-relief sejarah perjalanan soekarno. Pendekatan sumbu ini digunakan 

untuk menarik pengunjung masuk kedalam bangunan eksisting berupa 

makam dengan adanya magnet atau anchor. 

 

Gambar 2. Memorial Park Soekarno 

(Sumber : I Made Yuridha Wirawan 2014) 
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Bangunan Museum Nasional Jakarta mengususng tema bangunan 

yang selaras dengan lingkungan bersejarah sekitarnya. Bangunan baru berupa 

gedung arca hadir selaras dengan menggunakan kembali elemen-elemen 

bangunan yang digunakan bangunan eksisting sebagai struktur bersejarah 

pada kawasan tersebut. Arsitektur perpaduan Neo-klasik dan modern tercipta 

pada kawasan tersebut. Bangunan baru dan bangunan lama terhubung melalui 

jembatan penghubung pada tengah-tengah bangunan yang menjadi ruang 

untuk galeri dan outdoor stage pada bagian depannya. 

 

Gambar 3. Museum Nasional Jakarta 

(Sumber : I Made Yuridha Wirawan 2014) 

 

Konsep Arsitektur Infill 

Berdasarkan konsep arsitektur infill terdapat unsur-unsur dominan 

yang berpengaruh pada penyisipan bangunan baru pada kawasan bersejarah, 

yaitu proporsi fasade, material, warna, komposisi bentuk, skala dan 

ketinggian, garis sempadan. Parameter tersebut dianalisis untuk menelaah 

kelebihan dan kekurangan bangunan yang menggunakan aspek kontekstual 

dalam perancangannya. 
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1. Proporsi Fasade 

Fasade pada Memorial Park Soekarno hadir kontras terhadap bangunan 

eksisting dengan tidak mengambil bentukan dan elemen fasade pada 

bangunan eksisting berupa makam yang menggunakan arsitektur joglo. 

Akan tetapi mengambil bentukan candi yang skala kontekstualnya lebih 

luas dibandingkan bangunan eksisting. Bentukan candi dan material batu 

alam dengan penyederhanaan bentuk dan elemen fasade membuat 

bangunan baru menjadi background kawasan. Namun pada Museum 

Nasional, fasade bangunan baru mengambil elemen-elemen seperti pintu, 

jendela, bahkan struktur kolom sebagai pintu masuk sebagai bentuk 

usaha menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pengulangan dari 

elemen-elemen fasade ini membuat bangunan baru sulit untuk dibedakan 

secara visual dengan bangunan bersejarahnya. 

 

 

Gambar 4. Bangunan kontras pada Memorial Park Soekarno (atas) dan 

pengulangan bentuk pada Museum Nasional (bawah) 

(Sumber : I Made Yuridha Wirawan 2014) 



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

D.I Yogyakarta | Seminar Desain Arsitektur 

 

 

22 Kuncoro Rizqy Irianto., S.Ars | 16515048 

2. Material 

Material pada Memorial Park Soekarno menghadirkan material baru 

pada kawasan yang didominasi material kayu dan beton. Hampir seluruh 

bangunan baru diselimuti oleh material batu alam akibat dari konsepnya 

yang menyerupai candi. Namun penggunaan batu alam bukan hanya 

semata sebagai benang merah pada kawasan tersebut, namun juga 

sebagai pengatur kelembapan yang diperlukan untuk fungsinya sebagai 

museum dan ruang baca perpustakaan. Material yang digunakan 

Museum Nasional juga menghadirkan material baru berupa batu alam 

jenis marmer pada bagian atas bangunan. Pengenalan material baru pada 

kedua studi kasus digunakan untuk membedakan secara visual pada 

bangunan baru dan bangunan lama namun material yang digunakan tidak 

terlalu kontras dengan lingkungan sekitarnya. 

 

  

 

Gambar 5. Penggunaan material batu alam pada Memorial Park 

Soekarno (kiri) dan penggunaan material batu marmer pada Museum 

Nasional (kanan) 

 (Sumber : I Made Yuridha Wirawan 2014) 

 

 

 

 



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

D.I Yogyakarta | Seminar Desain Arsitektur 

 

 

23 Kuncoro Rizqy Irianto., S.Ars | 16515048 

3. Warna 

Warna pada Memorial Park Soekarno akibat dari material batu alam 

yang digunakan. Batu alam yang digunakan adalah batu yang terdapat 

pada sungai-sungai setempat yang berwarna abu-abu kehitaman. Warna 

sederhana tersebut kontras dengan warna bangunan eksisting agar 

bangunan baru hadir sebagai background dan bangunan eksisting tetap 

menjadi fokus utama. Sementara pada banguan baru Museum Nasional, 

warna yang digunakan didominasi warna coklat kuning yang berasal dari 

warna batu marmer yang digunakan. Warna ini tampil selaras dengan 

bangunan eksisting yang didominasi warna putih. Warna yang tidak 

kontras tersebut membuat susah dibedakan mana bangunan yang menjadi 

fokus utama pada kawasan tersebut. 

 

  

 

Gambar 6. Warna dominan pada Memorial Park Soekarno (kiri) dan 

warna dominan pada Museum Nasional (kanan) 

 (Sumber : I Made Yuridha Wirawan 2014) 
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4. Komposisi Bentuk 

Dalam konteksnya Memorial Park Soekarno, memiliki tipologi yang 

berbeda dengan figure ground sekitarnya. Namun bentuk yang tercipta 

atas konsekuensi dari konsep candi ini masih dalam batas-batas 

kontekstual (tidak terlalu abstrak). Pada bangunan baru Museum 

Nasional, bentuk bangunan mengikuti bentukan bangunan eksisting 

berupa persegi panjang dan simetris, hal ini sesuai dengan konsep 

awalnya yang berusaha tampil selaras dengan bangunan eksisting. 

 

 

 

Gambar 7. Komposisi bentuk pada Memorial Park Soekarno (kiri) dan 

komposisi bentuk pada Museum Nasional (kanan) 

 (Sumber : I Made Yuridha Wirawan 2014) 

 

5. Skala dan Ketinggian 

Memorial Park Soekarno memiliki bangunan bersejarah berupa makam 

oleh karena itu bangunan baru tidak lebih tinggi dibandingkan bangunan 

makam tersebut. Kehadiran bangunan baru diupayakan agar tidak 

mengganggu eksistensi dari bangunan sekitarnya. Kehadiran sumbu 

berupa plasa yang mengantarkan pengunjung menuju makam dan dari 

sumbu ini dapat terlihat fasade bangunan makam tersebut membuat 

bangunan baru tampil menghormati bangunan eksisting sekitarnya.  
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Hal sebaliknya terjadi pada Museum Nasional, bangunan bersejarah 

berupa gedung gajah tertutupi sebagian karena ketinggian dari bangunan 

baru yang disisipkan. Dengan ketinggian dua kali lebih tinggi, bangunan 

baru tampil dominan pada kawasan. 

 

 

 

Gambar 8. Skala dan ketinggian pada Memorial Park Soekarno (atas) 

dan skala serta ketinggian pada Museum Nasional (bawah) 

 (Sumber : I Made Yuridha Wirawan 2014) 

 

6. Garis Sempadan 

Garis sempadan berfungsi sebagai penata utama bangunan dalam 

kawasan. Dimana pada kedua buah studi kasus, bangunan baru 

menyesuaikan dengan garis sempadan bangunan sekitarnya. Sehingga 

keharmonisan pada tata letak massa bangunan tetap terjaga walaupun ada 

beberapa bentuk bangunan yang berbeda 
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Kesimpulan Kajian Preseden 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh pedoman perancangan 

museum dengan isu "arsitektur infill" antara lain : 

• Bentuk bangunan yang digunakan merupakan respon terhadap bentuk 

dominan sekitar, tidak berbentuk terlalu abstrak, dan bentukan bangunan 

memiliki daya tarik terhadap pengunjung pada sisi ruang luarnya. 

• Ketinggian bangunan tidak lebih tinggi dibandingkan bangunan 

eksisting. 

• Garis sempadan bangunan menyesuaikan bahkan sama dengan bangunan 

eksisting sekitarnya. Serta jarak antara bangunan baru dan lama dijadikan 

sebagai ruang publik (interaksi pengunjung). 

• Menggunakan elemen-elemen dan hubungan fasade yang berbeda 

dengan bangunan eksisting. 

• Menggunakan material yang berbeda dengan bangunan sekitarnya. 

• Menggunakan warna yang kontras dari bangunan eksisting. Dengan 

pedoman perancangan tersebut, diharapkan bangunan baru dapat tampil 

selaras dan harmonis dengan struktur bersejarah pada kawasannya. Kata 

harmoni tentunya bukanlah sama dengan kemiripan, menciptakan 

keharmonisan yang berasal dari kedua sturktur yang berbeda jaman 

merupakan konsep dan tujuan awal dari arsitektur infill . 
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2.4 Museum Sonobudoyo 

Museum Negeri Sonobudoyo merupakan Unit Pelaksana Teknis 

Daerah pada Dinas Kebudayaan Provinsi DIY, mempunyai fungsi 

pengelolaan benda museum yang memiliki nilai budaya ilmiah, meliputi 

koleksi pengembangan dan bimbingan edukatif cultural. Sedangkan tugasnya 

adalah mengumpulkan, merawat, pengawetan, melaksanakan penelitian, 

pelayanan pustaka, bimbingan edukatif cultural serta penyajian benda koleksi 

Museum Negeri Sonobudoyo.  

 

Gambar 9. Museum Sonobudoyo 

 (Sumber : Google Image 2017) 

 

Museum Sonobudoyo yang berlokasi di pusat kota berada dalam 

lokasi yang strategis, berada dalam lingkungan Pusat Budaya Yogyakarta 

yang banyak mendapatkan perhatian dari berbagai pihak baik dari dalam 

maupun luar negeri. Bangunan Museum Sonobudoyo merupakan rumah joglo 

dengan arsitektur masjid keraton kesepuhan Cirebon. Didesain oleh Ir Th 

Karsten. (Sonobudoyo Heritage Museum - http://sonobudoyo.com) 

 

http://sonobudoyo.com/
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2.4.1 Tipologi dan Nilai Fungsi 

Fungsi arsitektur museum Sonobudoyo saat ini adalah kegiatan 

Pameran Benda Bersejarah di dalam Bangunan utama, Pendopo dan di 

halaman, yang sifat dasar gerak kegiatannya berpola linier. Museum 

Sonobudoyo dilengkapi dengan berbagai fasilitas, antara lain ruang kerja, 

ruang ceramah, ruang reparasi, perpustakaan, kantor pengurus, ruang 

pelayanan, dan lain-lain. Sehubungan dengan kebutuhan pengembangan 

fungsi Museum Sonobudoyo, Vastriani seorang arsitek Belanda lainnya, 

membangun perpustakaan baru dan sanggar untuk Sekolah Seni Rupa 

beberapa tahun kemudian. Bangunan baru ini tetap dibuat dengan 

karakteristik ciri-ciri arsitektur tradisional Jawa, tidak mengubah bangunan 

yang sudah ada, sehingga tetap dapat menyatu dan selaras dengan unit-unit 

yang lama.  

 

Gambar 10. Denah ruang Pameran (bangunan utama dan Pendopo) saat ini 

dan pola sirkulasi dalam bangunan (merah) danluar bangunan (hijau). 

(Sumber : Suryono, 2012) 
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Gambar 11. Denah keseluruhan Museum Sonobudoyo setelah renovasi. 

(Sumber : Panduan Museum Sonobudoyo, 2015) 

 

Mengingat bahwa ruang utama dalam suatu museum adalah ruang 

pamer, maka bahasan selanjutnya dibatasi pada ruang tersebut. Ruang pamer 

adalah ruang yang mempertunjukkan karya seni, obyek kebudayaan ataupun 

untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Ruang pamer merupakan wadah yang 

menampung kegiatan komunikasi antara benda yang dipajang dengan 

masyarakat sebagai pengamat melalui kegiatan pameran.  
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2.4.2 Bentuk 

Selubung bangunan bagian atap: Atap Pendopo (Limasan bersusun) 

dan atap Bangunan Utama (perisai-limasan) memiliki kesatuan bentuk-

material. Atap Limasan merupakan atap tradisional Jawa.  

 

 

Gambar 12. Keselarasan atap pada komplek Museum Sonobudoyo 

(Sumber : Google Image 2017) 

 

Selubung bawah bangunan Pendopo bersifat terbuka tanpa dinding 

(kondisi semula) namun kini berdinding kaca, berbeda dengan selubung 

bangunan utama yang bersifat tertutup dinding (pasangan bata, pintu-

jendela). Perbedaan sifat selubung menunjukkan perbedaan sifat fungsi 

ruangnya. Semula Pendopo sebagai ruang penerima-pertunjukan tari-tarian, 

kini sebagai ruang pamer, dan bangunan Utama tetap sebagai ruang pamer.  

 

 

Gambar 13. Suasana Komplek Museum Sonobudoyo. 

(Sumber : Google Image 2017) 

 


