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BAB 3 ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

3.1 Konsep Arsitektur Infill 

Gedung Pameran Tetap Museum Sonobudoyo merupakan sebuah 

fasilitas tambahan yang disediakan oleh pihak museum terkait kurangnya 

sarana display untuk koleksi-koleksi yang dimiliki oleh Museum 

Sonobudoyo. Gedung ini di desain untuk dapat menampung tiga kali lipat dari 

kapasitas jumlah koleksi yang ada pada keseluruhan komplek (kondisi 

komplek saat ini dapat menampung ±800 benda koleksi). Bangunan ini 

memiliki total tiga lantai ruang pamer dan satu lantai basement untuk area 

persiapan koleksi. 

Secara garis besar, konsep yang diangkat pada proses perancangan 

gedung ini adalah untuk menjadi selaras dengan kondisi komplek yang ada 

(Permintaan Dinas Kebudayaan dan Pihak Museum), dan berdasarkan konsep 

arsitektur infill telah diperoleh, terdapat beberapa unsur-unsur dominan yang 

berpengaruh pada penyisipan bangunan baru pada kawasan bersejarah, yaitu 

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

ketinggian, garis sempadan. Parameter tersebut yang akan dianalisis untuk 

mengkaji peneraapn konsep arsitektur infill pada rancangan Gedung Pameran 

Tetap yang akan disisipkan kedalam Komplek Museum Sonobudoyo.  

 

 

Gambar 14. 3D 

Rancangan 

Gedung Pameran 

Tetap Museum 

Sonobudoyo 

(Sumber : Penulis 

2017) 
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3.2 Tipologi dan Nilai Fungsi 

Mengambil tipologi bangunan yang hampir sama, dengan fungsi 

khusus sebagai ruang pamer tetap dimana akan menampung jumlah koleksi 

yang sangat besar (tiga kali lipat total koleksi yang saat ini dipamerkan di 

keseluruhan komplek Sonobudoyo) rancangan Gedung Pameran Tetap ini 

dibuat dengan karakteristik tipologi bangunan tradisional Jawa 

 

Fungsi 

Ruang 

Fungsi Ruang Pada 

Bangunan Rumah 

Bangsawan Jawa 

Fungsi Ruang Pada 

Bangunan Museum 

Sonobudoyo 

Fungsi Ruang Pada 

Rancangan Gedung 

Pameran Tetap 

Gerbang 

utama 

(semar 

tinandu)  

Tempat menyambut 

tamu dan memasuki 

lingkungan rumah 

 

Tempat menyambut tamu 

dan pintu masuk utama ke 

dalam ruang pamer sekaligus 

penghubung ke ruang luar 

 

 

Akses masuk kedalam 

gedung pameran tetap 

Gerbang 

samping 

 

Penghubung ke 

lingkungan sekitar 

 

Penghubung antara ruang 

pamer dengan gedung 

lainnya dalam Komplek 

Museum 

 

Pintu keluar samping 

penghubung dengan 

gedung lainnya 
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Pendopo 

 

Tempat menyambut 

dan menerima tamu, 

tempat pertunjukan.  

 

Tempat menerima 

pengunjung yang datang ke 

Museum, di dalamnya 

dipajang dua perangkat 

gamelan. 

 

Tempat menerima tamu, 

area reseptionis 

Peringgita

n 

 

Tempat memainkan 

wayang. 

 

Sebagai ruang perantara ke 

ruang pengenalan 

 

Tempat menerima tamu, 

area reseptionis 

Dalem 

Agung 

(ruang 

pengenala

n – 

Museum 

Sonobudo

yo) 

 

Ruang keluarga yang 

bersifat pribadi dan 

tenang 

 

Tempat memamerkan 

koleksi-koleksi dari Provinsi 

DIY 

 

Area pamer utama, di 

dalam piramid, wayang 

batik dan keris (UNESCO) 
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Gandhog 

Tangen – 

(Ruang 

pra 

sejarah 

Museum 

Sonobudo

yo) 

 

Berfungsi sebagai 

kamar tidur 

perempuan 

 

Tempat pameran koleksi 

unsur-unsur kebudayaan. 

 

Ruang pamer dan tangga 

menuju split level diatasnya 

(lantai 1 dan 2) 

Senthong 

tangen – 

(ruang 

topeng 

Museum 

Sonobudo

yo) 

 

Kamar tidur anggota 

keluarga 

 

Tempat memamerkan 

topeng-topeng tradisional 

Indonesia 

 

Ruang pemer dan angga 

menuju split level diatasnya 

(lantai 1 dan 2) 

Sentong 

tengah 

 

Tempat pemujaan 

terhadap Dewi Sri 

yaitu Dewi Kesuburan 

yang dianggap sebagai 

leluhur masyarakat 

Jawa. 

 

Tempat memamerkan sebuah 

pasren atau krobongan dan 

kelengkapannya. 

 

Ruang pamer museum 
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Senthong 

Kiwo – 

(Ruang 

Bali 1 

Museum 

Sonobudo

yo) 

 

Kamar tidur anggota 

keluarga 

 

Tempat memamerkan koleksi 

kebudayaan Bali 

 

Ruang pamer dan tangga 

darurat untuk akses keluar 

bangunan 

Gandhog 

Kiwo – 

(Ruang 

Bali 3 

Museum 

Sonobudo

yo) 

 

Kamar tidur anak laki-

laki 

 

Tempat memamerkan koleksi 

kebudayaan Bali 

 

Ruang pamer, lift, dan 

lavatory bagi pengunjung 

dan pengelola 

Pawon – 

(ruang 

Jawa 

Tengah 

Museum 

Sonobudo

yo) 

 

Tempat untuk 

memasak (dapur) 

 

Tempat memamerkan 

bermacam perlengkapan dari 

daerah Jawa Tengah 

 

Ruang pamer 

 

Tabel 6. Analisis Tipologi dan Bentuk pada rancangan Gedung Pameran 

Tetap yang di komparasikan dengan Komplek museum dan denah rumah 

tradisional bangsawan Jawa. 

(Sumber : Suryono 2012 dan Penulis 2017) 
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3.3 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.  

3.3.1 Proporsi Fasade 

Proporsi fasad pada bangunan dapat dikatakan cukup selaras antara 

bangunan baru dengan kondisi eksisting komplek yang sudah ada, namun 

dikarenakan kebutuhan akan luasan ruang yang lebih besar, maka dari segi 

ketinggian, rancangan Gedung Pameran Tetap ini terlihat cukup kontras, 

sehingga mengakibatkan berbagai penyesuaian pada aspek proporsi fasadnya. 

 

No Kondisi Eksisting  Hasil Rancangan 

1 

 

Pada kondisi eksisting, denah 

memiliki bentukan massa-massa 

kecil yang terbelah dan saling 

terkoneksi satu dan lain, 

sehingga proporsi fasad yang 

dimiliki juga merupakan bidang-

bidang kecil. 

 

Pada desain gedung pameran tetap 

ini, proporsi massa banguna cukup 

besar (33x26,4M), dan jumlah 

lantai yang cuku banyak, sehingga 

proporsi fasad yang dimiliki juga 

merupakan bidang-bidang besar. 

Klasifikasi : Kompatibel Laras 
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2  

Pada bagian depan, fasad dibagi 

menjadi 2 bidang, sesuai dengan 

jumlah lantai yang dimiliki. 

 

Pada bagian depan, fasad dibagi 

menjadi 3 bidang, sesuai dengan 

jumlah lantai yang dimiliki. 

Klasifikasi : Kompatibel Laras 

3 

 

Kesan “ringan” dan “berat” pada 

fasad di dalam komplek, 

merupakan kecerdasan Thomas 

Karsten dalam meliat konteks. 

Banguan Jawa yang mayoritas 

hanya berjumlah satu lantai, 

dapat diterapkan dengan sangat 

baik. 

 

Meniru gaya yang dilakukan oleh 

Thomas Karsten, meskipun 

berjumlah tiga lantai, namun 

dengan sedikit penyesuaian dapat 

menimbulkan kesan yang sama. 

Lantai satu dan dua menggunakan 

konsep “ringan” dan “berat” yang 

dibatasi dengan atap berkonsol 

untuk memisahkannya dengan 

lantai groundfloor.  

Klasifikasi : Kompatibel Laras 
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4  

Atap yang bertumpuk menjadi 

khas dalam proporsi fasad yang 

dimiliki 

 

Menerapkan konsep yang sama 

namun dengan skala yang lebih 

besar 

Klasifikasi : Kompatibel Laras 

5 

  

Pada kondisi eksiting, jika 

dilihat dari foto diatas yaitu 

tampak luar, bangunan seolah 

memiliki 2 jumlah lantai dan 

tidak lebih dari 3,5 meter per 

lantainya, namun pada ruang 

dalamnya, ternyata hanya 

berjumlah 1 lantai, hal ini karena 

ruang pamer membutuhkan 

ruang yang cukup tinggi. 

 

Pada bangunan, tiap lantai pada 

rancangan gedung pameran tetap 

memiliki ketinggian mencapai 

4,2m, dikarenakan kebutuhan 

tinggi tiap lantainya memang 

cukup tinggi, untuk dapat 

menampung karya-karya 

berukuran besar didalamnya. 

Klasifikasi : Kompatibel Laras 

 

Tabel 7. Analisis Proporsi Fasad 

(Sumber : Penulis 2017) 
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3.3.2 Material 

Material yang digunakan pada rancangan Gedung Pameran Tetap 

Museum Sonobudoyo didominasi material dinding bata berfinishkan cat 

warna putih dan krem, material kayu berwarna coklat gelap pada bagian 

kusen, konsol, ornament serta kolom-kolom dan juga balok, genteng tanah 

liat dan bata merah pada penutup atap serta gapuranya, dan juga kaca. 

Berbagai material tersebut merupakan material-material dasar yang telah 

digunakan pada bangunan-bangunan pada komplek Museum Sonobudoyo. 

 

No Kondisi Eksisting  Hasil Rancangan 

1 

 

Museum Sonobudoyo 

menggunakan material yang 

didominasi oleh kayu, genteng 

tanah liat, bata merah, dan kaca. 

 

Menggunakan material yang sama, 

untuk menyesuaikan dengan 

bangunan lain dalam komplek 

Museum 

Klasifikasi : Matching 

 

Tabel 8. Analisis Material 

(Sumber : Penulis 2017) 
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3.3.3 Warna 

Konsep warna yang diangkat pada rancangan Gedung Pameran Tetap, 

banyak diambil dari warna-warna yang terdapat pada komplek eksisting 

Museum Sonobudoyo. Warna cat putih dan juga krem pada dinding nya, kaca 

hitam, genteng dan bata merah, serta warna coklat kayu merupakan warna 

dominan yang diterapkan pada hasil rancangan Gedung Pameran Tetap ini.  

 

No Kondisi Eksisting  Hasil Rancangan 

1 

 

Dapat dilihat pada kondisi 

komplek museum, warna-warna 

yang mendominasi adalah 

warna merah bata, putih, krem 

dan coklat kayu. 

 

Rancangan Gedung Pameran 

Tetap menerapkan warna yang 

sama agar dapat memberi kesan 

selaras ketika disisipkan kedalam 

komplek eksiting 

Klasifikasi : Matching 

 

Tabel 9. Analisis Warna 

(Sumber : Penulis 2017) 
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3.3.4 Detail 

Detail yang diaplikasikan pada hasil rancangan Gedung Pameran 

Tetap merupakan detail yang diadaptasi dari detail pada bangunan-bangunan 

didalam komplek museum. Pemberian detail ditujukan agar bangunan baru 

dan lama memiliki keserasian dalam bentuk oranament. 

 

No Kondisi Eksisting  Hasil Rancangan 

1  

Terdapat detail khas berbentuk 

wajik pada bangunan utama 

museum. 

 

Bentuk tersebut di aplikasikan 

pada fasad desain, dan menjadi 

sabuk mengelilingi fasad bagian 

selatan 

Klasifikasi : Matching 

2  

Badongan merupakan ciri khas 

yang dapat dilihat pada atap 

museum sonobudoyo. 

 

Penggunaan badongan juga 

diterapkan pada desain gedung 

baru. 

Klasifikasi : Matching 
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3 

 

Ruang kanto kepala museum 

yang memiliki ciri khas pada 

fasadnya, dengan rangka kayu 

dan jendela (kesan “ringan” dan 

berat”), merupakan detail yang 

menarik dari komplek Museum 

Sonobudoyo. 

 

Detail tersebut diterapkan di area 

entrance atau pintu masuk 

rancangan Gedung Pameran Tetap 

dengan susunan yang lebih 

sederhana. 

Klasifikasi : Kompatibel Laras 

4 

 

Gapura bata menjadi objek yang 

dapat dilihat ketika berkeliling 

didalam komplek, terdapat 

beberapa buah di sepanjang 

komplek. 

 

Gapura diletakkan di area pintu 

masuk, dengan bentukan yang 

lebih di sederhanakan 

Klasifikasi : Kompatibel Laras 
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5 

 

Detail sulur (tanaman) dapat 

dilihat menghiasi salah satu 

bukaan dan menjadi khas karea 

memiliki nilai seni yang tinggi. 

 

Bentukan tersebut disederhanakan, 

dan menjadi ornament utama pada 

tampak bagian timur dan barat 

bangunan. 

Klasifikasi : Kompatibel Laras 

 

 

Bukaan pada komplek museum 

sangatlah khas, memiliki jendela 

double, dimana bagian luar 

 

Hal unik tersebut diterapkan 

dalam desain. Bagian atas (lantai 

dua) merupakan jendela kaca 

dengan teralis kayu, dan bagian 

bawah (lantai groundfloor) jendela 

krapyak bagian luar dan jendela 

kaca bagian dalam. 
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merupakan krepyak dan bagian 

dalamnya kaca. Teralis juga 

terbilang unik karena 

menggunakan material kayu. 

 Klasifikasi : Kompatibel Laras 

 

 

Atap yang mengelilingi salah 

satu bangunan komplek museum 

memiliki penyangga (desain 

konsol) yang unik. 

 

Hal tersebut berusaha ditangkap 

dan di terapkan pada penyangga 

atap di bagian groundfloor. 

 Klasifikasi : Matching 

 

Tabel 10. Analisis Detail 

(Sumber : Penulis 2017) 
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3.3.5 Komposisi Bentuk 

Komposisi bentuk pada rancangan ini mengambil bentukan dasar 

yang sama dengan bentukan-bentukan massa bangunan pada komplek 

Museum Sonobudoyo, dimana keseluruhan bangunan eksisting mengambil 

bentukan dasar persegi dan persegi panjang, begitu pula pada hasil rancangan 

Gedung Pameran Tetap ini. Dengan dimensi 35 x 30,5 M, dan juga 

menghadap kearah selatan, mengikuti makna filosofis yang sudah ada 

sebelumnya.  

 

No Kondisi Eksisting  Hasil Rancangan 

1 

 

Bentukan dasar yang diambil 

merupakan bentuk persegi dan 

persegi panjang yang kemudian 

saling dihubungkan dengan 

lorong untuk menuju ke massa 

bangunan yang lain (yang 

berbeda atap). Arah selatan 

terdapat pintu masuk, kemudian 

ruang pamer (no 35 dan 34). 

 

Bentukan dasar diambil dari 

tipologi denah pada komplek 

eksisting (persegi panjang), dan 

juga untuk mengoptimalkan ruang 

yang dapat digunakan sebagai 

ruang pamer, dan dengan akses 

serta fasad utama berada di sisi 

selatan. 

Klasifikasi : Kompatibel Laras 

 

Tabel 11. Analisis Komposisi Bentuk 

(Sumber : Penulis 2017) 
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3.3.6 Skala dan Ketinggian 

Skala dan ketinggian pada rancangan Gedung Pameran Tetap ini, 

memiliki total jumlah lantai mencapai empat (basement, groundfloor, lantai 

satu dan lantai dua), dimana pada kondisi komplek sendiri, bngunan ini 

nantinya akan menjadi bangunan dengan komposisi massa terbesar, terkait 

dari aspek luasan dan juga ketinggian.  

 

No Kondisi Eksisting  Hasil Rancangan 

1 

 

Kondisi eksisting pada komplek 

memiliki 1 dan 2 jumlah lantai 

maksimal, dengan pola massa 

bangunan yang menyebar dan 

ketinggian bangunan maksimal 

mencapai 14 Meter  

 

Rancangan gedung pameran tetap 

memiliki skala yang besar jika 

disbanding dengan kondisi 

bangunan sekitar, hal ini karena 

daya tampung koleksi yang 

dimiliki mencapai 3 kali lipat dari  

keseluruhan komplek dengan 

dimensi massa bangunan 33x26,4 

Meter dan ketinggian mencapai 24 

Meter (3 lantai + 1 basement) 

Klasifikasi : Kontras 

 

Tabel 12. Analisis Skala dan Ketinggian 

(Sumber : Penulis 2017) 
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3.3.7 Garis Sempadan 

Garis sempadan berfungsi sebagai penata utama bangunan dalam 

kawasan, namun pada rancangan Gedung Pameran Tetap ini peran garis 

sempadan tidak terlalu terlihat dikarenakan bangunan ini disisipkan pada 

lokasi yang dulunya berfungsi sebagai gedung arsip dan perpustakaan yang 

mana keseluruhan lahannya digunakan dan disisi-sisi bangunan nantinya 

langsung berbatasan dengan jalan didalam komplek museum. 

 

No Kondisi Eksisting  Hasil Rancangan 

1 
 

Lebar jalan yang mencapai 3 

meter disekeliling komplek 

menjadi jalur akses sekaligus 

pembatas antar massa dan 

fungsi bangunan yang ada.  

 

Gedung pameran tetap pada lahan 

baru yang langsung berbatasan 

dengan jalan keliling komplek 

museum. 

Klasifikasi : Matching 

 

Tabel 13. Analisis Garis Sempadan 

(Sumber : Penulis 2017) 


